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Samenvatting 

1. Ondernemerschap vanuit het verleden 

Moderne helden. Dat is volgens Ehrenberg (1991) het heersende stereotype 

beeld over ondernemers. Ondernemers zijn onafhankelijk en leggen alleen 

verantwoording af aan zichzelf. Daarbij zorgen ze voor economische vooruitgang 

en de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Dit moderne-helden-idee over 

ondernemerschap bepaalt in sterke mate het debat over ondernemerschap in de 

media, beleid en ook binnen de wetenschap. Hoewel onafhankelijkheid en 

vooruitgang zeker belangrijke aspecten van ondernemerschap zijn, zorgt de 

nadruk op deze aspecten voor een eenzijdige blik op ondernemerschap. Een deel 

van de nieuwe bedrijven bouwt namelijk nadrukkelijk voort op bestaande 

organisatorische structuren en producten. Deze nieuwe bedrijven zijn dan niet 

gebaseerd op een innovatieve breuk met het verleden, zoals het heldenidee van 

ondernemerschap veronderstelt. De oprichting kan veel beter begrepen worden 

als een logisch gevolg van een bestaande situatie en in het verleden opgedane 

kennis. Bestaande bedrijven vormen een belangrijk onderdeel van het ‘verleden’ 

waarop deze nieuwe bedrijven worden opgestart. Nieuwe bedrijven met een 

dergelijke intrinsieke link naar een bestaand bedrijf worden spin-off bedrijven 

genoemd. Hoewel spin-off bedrijven zelfstandige bedrijven zijn, voldoen ze 

daardoor per definitie niet aan het stereotype beeld van ondernemerschap als 

pioniersactiviteit. Ze hebben nadrukkelijk banden met bestaande bedrijven en ze 

zijn gebaseerd op kennis die van bestaande bedrijven afkomstig is. Dit 



174 

onderzoek richt zich op die nieuwe bedrijven die getypeerd kunnen worden door 

hun wortels in bestaande structuren, ofwel spin-offs. 

 Er is een aantal belangrijke redenen om spin-offs te bestuderen. Ten 

eerste spelen spin-off bedrijven een rol bij kennisverspreiding in een economie. 

Doordat er een link bestaat tussen bestaande bedrijven en spin-off bedrijven 

stroomt er kennis van de bestaande bedrijvigheid naar de spin-offs. Als spin-off 

bedrijven worden opgericht nabij het moederbedrijf dan blijft de kennis voor de 

regio behouden en kan er regiospecifieke kennisontwikkeling plaatsvinden. Dit 

mechanisme kan een rol spelen bij de ontwikkeling van regionale economische 

clusters. Spin-off onderzoek kan zo bijdragen aan theorievorming rondom 

concentratie van economische activiteiten in bijvoorbeeld clusters. Ten tweede 

blijken spin-off bedrijven relatief succesvolle bedrijven. Ze hebben een hoge 

overlevingskans en zijn vaak groter dan andere nieuwe bedrijven. Onderzoek 

naar spin-offs draagt zo bij aan het begrip van succesvol ondernemerschap. Ten 

derde is er een methodologische reden ten aanzien van startcijfers om spin-off 

bedrijven te onderzoeken. In regionale vergelijkingen van ondernemerschap is 

het gebruikelijk om met startcijfers de relatieve aanwezigheid van nieuwe 

bedrijven in een regio weer te geven. Deze startcijfers worden geconstrueerd 

door het aantal nieuwe bedrijven in een regio te delen door ofwel het aantal 

personen op de arbeidsmarkt ofwel het aantal bedrijven in die regio. Een keuze 

voor de arbeidsmarktbenadering betekent, dat alle nieuwe bedrijven worden 

verondersteld opgericht te zijn door personen op de arbeidsmarkt. Een keuze 

voor de ecologische benadering (delen door het aantal bedrijven) gaat samen 

met de theoretische aanname, dat alle bedrijven worden opgericht door 

bestaande bedrijven. Beide situaties komen voor: spin-off bedrijven ondervinden 

een grote invloed van bestaande bedrijven en andere bedrijven niet. Door te 

kiezen voor één van de benaderingen wordt één van de startgroepen 

automatisch tekort gedaan. De oplossing is vrij simpel. Wanneer een nieuw 

bedrijf in belangrijke mate is beïnvloed door een moederbedrijf dan kan de 

ecologische methode worden gebruikt, terwijl pure individuele starts met de 

arbeidsmarktmethode kunnen worden beschreven. In feite wordt de groep van 

nieuwe bedrijven gesplitst in een spin-off groep en een individuele oprichtingen 

groep. Om dit te kunnen doen, is een goed begrip nodig van de invloed die 

bestaande bedrijven uitoefenen op de oprichting van nieuwe. Een beter begrip 

van spin-off processen kan hierbij helpen. Het scheiden van het startcijfer in 

twee verschillende startcijfers heeft twee voordelen. Enerzijds leidt het tot een 

verbeterde theoretische match tussen het type oprichting en de risicopopulatie 
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bij het opstellen van startcijfers. Anderzijds, als blijkt dat spin-off bedrijven zich 

anders gedragen dan individuele starts dan hebben de twee verschillende 

startcijfers ook inhoudelijke betekenis. De twee typen startcijfers beschrijven 

dan twee verschillende economische processen met andere gevolgen voor de 

ontwikkeling van een economie. 

 Bovenstaande aspecten van spin-off formatie geven aanleiding tot de 

drie hoofdvragen van dit onderzoek. 

 

1a. Welke vaardigheden en bronnen opgedaan in een vorige baan, gebruiken  

ondernemers in de oprichting van hun nieuwe bedrijven? 

1b. In hoeverre en op welke manieren beïnvloeden bestaande bedrijven de  

oprichting van nieuwe? 

2. Hoe kunnen spin-offs, als starts met een achtergrond in een  

moederbedrijf, opgenomen worden in het bedrijfsdemografisch  

raamwerk, in het bijzonder ten aanzien van startcijfers? 

3. Hoe beïnvloeden de getransfereerde vaardigheden en bronnen de  

prestaties van de nieuwe bedrijven? 

 
2. Bronnentransfer 

In bestaand onderzoek naar spin-offs wordt meestal een praktische spin-off 

definitie gebruikt. De definitie is dan gebaseerd op relatief eenvoudig meetbare 

achtergrondvariabelen die betrekking hebben op de oprichter. Het belangrijkste 

voorbeeld hiervan is de definitie van Garvin (1983): “Een spin-off is een bedrijf 

dat opgericht wordt door een ondernemer afkomstig uit dezelfde sector.” Het 

idee is, dat een spin-off zich onderscheidt van andere bedrijven door de 

sectorspecifieke ervaring die de ondernemer met zich meebrengt. Hoewel de 

definitie is gebaseerd op de herkomst van de ondernemer, gaat het dus bij de 

theoretische betekenis niet zozeer om de herkomst van de ondernemer als wel 

om de vaardigheden en bronnen die door de spin-off ondernemer worden 

meegebracht. In deze studie vormt deze transfer van vaardigheden en bronnen 

de basis voor de spin-off definitie. Door dit te doen blijft de definitie dichterbij 

de theoretische ideeën van bronnentransfer die de verschillen tussen spin-off 

bedrijven en andere bedrijven verklaren. Een bijkomend voordeel is, dat 

specifieke kennis niet sectorgebonden wordt verondersteld. Een ICT medewerker 

van een bank kan kennis opbouwen die specifiek is voor de ICT sector, terwijl 

de medewerker in de financiële sector werkt. In de definitie van Garvin is een 
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ICT bedrijf opgericht door deze medewerker geen spin-off. Als kennistransfer 

het uitgangspunt is, dan is er wel sprake van een spin-off. 

 Er zijn twee manieren waarop bronnen en vaardigheden worden 

overgebracht van bestaande bedrijven naar nieuwe. De eerste manier is de 

indirecte route. Medewerkers van een bedrijf starten hun eigen bedrijf op basis 

van de ervaring en kennis die ze hebben opgedaan in het moederbedrijf. De 

bronnen van het moederbedrijf worden via de ondernemer (dus indirect) 

overgebracht naar het nieuwe bedrijf. De tweede manier is de directe route. Het 

moederbedrijf steunt de oprichting van een nieuw bedrijf door een gedeelte van 

haar bronnen beschikbaar te stellen aan het nieuwe bedrijf. Deze steun kan 

allerlei vormen aannemen. De ondernemer krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid 

onder werktijd aan de oprichting van het nieuwe bedrijf werken, het nieuwe 

bedrijf krijgt een afzetgarantie of het nieuwe bedrijf wordt ondergebracht in de 

gebouwen van het moederbedrijf. Op basis van deze twee dimensies, indirecte 

en directe bronnentransfer, kunnen vier soorten oprichtingen worden 

onderscheiden: 

 

Individuele start: Een nieuw bedrijf, dat is gestart zonder indirecte of directe 

bronnentransfer. Het nieuwe bedrijf is niet gestart op basis van ervaring van de 

ondernemer of steun van een moederbedrijf. 

Gesteunde start: Een nieuw bedrijf, dat is gestart op basis van directe 

bronnentransfer. Ervaring is onbelangrijk, maar er is wel steun van het 

moederbedrijf. 

Spin-out: Een nieuw bedrijf, dat is gestart op basis van indirecte 

bronnentransfer. De ondernemer gebruikt de in loondienst opgedane ervaring, 

maar krijgt geen steun van de moederorganisatie. 

Spin-off: Een nieuw bedrijf, dat is gestart op basis van zowel indirecte als 

directe bronnentransfer. De ondernemer gebruikt de ervaring opgedaan in de 

vorige baan. Daarbij wordt het bedrijf ondersteund door het moederbedrijf. 

 

Tenslotte is er nog een vijfde type, dat zich boven de dimensies van 

bronnentransfer bevindt. Dit type is de organisatorische spin-off. In deze 

gevallen is het nieuwe bedrijf het resultaat van een strategische 

bedrijfsbeslissing van een moederbedrijf. Het moederbedrijf orkestreert de hele 

oprichting van het bedrijf en er is dus geen ruimte voor individueel 

ondernemerschap. Dit type is daarom in de empirische analyses buiten 
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beschouwing gelaten. Ook gesteunde starts worden buiten beschouwing gelaten 

omdat dit type in de praktijk weinig voorkomt. 

 Door de transfer van bronnen als uitgangspunt te nemen dringt zich 

automatisch de vraag op, welke bronnen er dan gebruikt worden in de 

oprichting van spin-out en spin-off bedrijven. Met andere woorden, welke 

invloed speelt het moederbedrijf als leverancier van bronnen en op welke 

gebieden ligt deze invloed? Om hier inzicht te krijgen is een enquête gehouden 

onder jonge bedrijven in Noord-Nederland. Allereerst valt hierbij op, dat de 

invloed van de vorige baan van ondernemers moeilijk onderschat kan worden. 

Ongeveer 80% van de respondenten geeft aan, dat ervaringen uit de vorige 

baan een belangrijke rol hebben gespeeld bij de oprichting van hun nieuwe 

bedrijf. Dit verklaart ook waarom het grootste deel van de ondernemers (60%) 

actief blijft in dezelfde sector. Hun opgedane kennis is minder relevant in een 

andere sector, waardoor het niet aantrekkelijk is de sector te verlaten. Het 

duidelijkst komt de voorbereidende rol van de vorige baan naar voren in de 

dagelijkse activiteiten van de ondernemers. In aanvullende interviews 

benadrukken de ondernemers dat ze veelal hetzelfde werk doen als toen ze in 

loondienst actief waren. Wat betreft hun dagelijkse bezigheden is er dus niet zo 

veel veranderd voor de ondernemers. 

 De enquête bevat ook informatie over de soorten kennis en steun die de 

ondernemers hebben gekregen. Er zijn drie aspecten van de bedrijfsvoering te 

onderscheiden, waarin ondernemers worden opgeleid in hun vorige baan. Ten 

eerste gebruiken spin-off en spin-out ondernemers zogenoemde operationele 

kennis. Deze kennis omvat inzicht in het product en het productieproces, maar 

ook in de marketing van het product. Deze kennisgroep komt het meest voor en 

blijkt bovendien het meest sectorgebonden. Ondernemers die in dezelfde sector 

actief blijven nemen relatief vaak operationele kennis mee naar hun nieuwe 

bedrijf. De tweede kennisgroep bevat organisatorische kennis en heeft 

betrekking op het managen van het nieuwe bedrijf. Kennis over de organisatie 

wordt minder vaak meegenomen van de vorige baan. Het is dan ook niet 

verwonderlijk, dat veel ondernemers juist op dit vlak problemen ondervinden. 

Kennelijk biedt een carrière in loondienst wel de inhoudelijke kennis om 

zelfstandig te worden, maar veel minder de organisatorische. Ten derde is er 

nog een ervaringscategorie die het best te omschrijven is als kennis van de 

interactie met de omgeving. De ondernemers gebruiken hun ervaring met 

betrekking tot het acteren in netwerken, het aftasten van de vraag en het 

zoeken naar gaten in de markt. Hoewel netwerken in de interviews als erg 
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belangrijk naar voren komt, wordt het in de enquêtes slechts sporadisch 

genoemd. Dit resultaat wekt enige verbazing aangezien het gebruiken van 

netwerken vaak genoemd wordt als een belangrijk onderdeel van de 

bedrijfsvoering. Het zou kunnen zijn, dat netwerken een zo ingeslepen bezigheid 

is van de ondernemers, dat ze het niet als een leerervaring vanuit hun vorige 

baan hebben aangeduid. Als er iets langer over gepraat wordt, zoals in de 

interviews, komt het wel bovendrijven als een belangrijke leerervaring. 

 Bovenstaande driedeling heeft betrekking op de indirecte transfer van 

bronnen en vaardigheden, dus op de vaardigheden die met de ondernemer mee 

verhuizen van moederbedrijf naar nieuw bedrijf. De tweede vorm van 

bronnentransfer, de directe route, is de hulp die moederbedrijven geven aan 

hun voormalig werknemers. Hoewel minder belangrijk dan indirecte 

bronnentransfer, komt directe steun toch nog in ongeveer 20% van alle 

oprichtingen voor. De vorm van de steun is erg diffuus. Het is wel opvallend, dat 

de meeste steun niet fysiek is. Bedrijven geven liever advies, tijd voor de 

oprichting, of afzetgaranties dan kapitaal of bijvoorbeeld huisvesting. Deze niet 

tastbare vormen van steun vergen waarschijnlijk minder van het moederbedrijf 

dan fysieke steun. 

 Een opvallende rol van moederbedrijven die naar voren kwam in de 

interviews heeft betrekking op de beslissing tot ondernemerschap. Veel van de 

geïnterviewde spin-off en spin-out ondernemers hadden niet een 

langgekoesterde wens tot ondernemerschap. Veel van de bedrijven lijken te zijn 

gestart na min of meer toevallige omstandigheden in het moederbedrijf. Een 

werknemer merkte bijvoorbeeld, dat een productielijn zou worden afgestoten en 

nam die in overleg met het moederbedrijf over. In een ander geval leidde de 

ondernemer een reorganisatie, waardoor de positie binnen het moederbedrijf 

onhoudbaar werd. Interne bedrijfsdynamiek vormde in deze gevallen de directe 

aanleiding voor ondernemerschap. Het is opvallend, dat juist in deze gevallen de 

nieuwe bedrijven vaak steun kregen van het moederbedrijf. Doordat de 

aanleiding tot ondernemerschap zich binnen het moederbedrijf bevindt, is het 

moederbedrijf automatisch betrokken bij de oprichting van het nieuwe bedrijf. 

Ondernemerschap kan een manier zijn om interne dynamiek in goede banen te 

leiden. Het kan een oplossing zijn voor problemen binnen het moederbedrijf. De 

gegeven steun is een tegenprestatie voor het oplossen van een intern probleem. 

Dit verklaart ook, waarom spin-off bedrijven worden gesteund, zelfs wanneer de 

kans bestaat dat ze concurrenten worden. Het oplossen van ongewenste interne 

dynamiek weegt dan zwaarder dan het steunen van een mogelijke concurrent. 



179 

3. Startcijfers 

De rol van bestaande bedrijvigheid in de oprichting van nieuwe wordt in een 

regionale context uitgedrukt door ecologische startcijfers. Het aantal nieuwe 

bedrijven in een regio wordt gedeeld door het aantal bestaande bedrijven. Dit 

impliceert, dat alle nieuwe bedrijven afstammen van bestaande bedrijven. Dit is 

niet het geval. Ook individuele acties zijn belangrijk en deze komen tot 

uitdrukking in de arbeidsmarktbenadering, waarin het aantal nieuwe bedrijven 

wordt gedeeld door het aantal mensen op de arbeidsmarkt. De waarheid ligt 

ergens tussen deze twee extremen. Zoals uit de vorige paragraaf blijkt, zijn 

sommige oprichtingen in belangrijke mate beïnvloed door bestaande bedrijven 

en andere niet. Daarbij blijkt, dat oprichtingsprocessen van bedrijfbeïnvloede 

oprichtingen (spin-offs) anders zijn dan die van individuele starts. Dit zou ook 

tot uitdrukking moeten komen in de verklaring van regionale verschillen in 

startcijfers. Om dit te onderzoeken is de verklaring van spin-off startcijfers 

vergeleken met de verklaring van individuele startcijfers. De totale regionale 

ondernemerschapsactiviteit is dus opgespitst in twee startcijfers. Het spin-off 

startcijfer is het quotiënt van het aantal spin-offs in een regio en de bestaande 

bedrijvigheid. Het individuele startcijfer is het aantal individuele starts gedeeld 

door het aantal mensen op de arbeidsmarkt. 

 Inderdaad blijkt, dat er verschillen bestaan tussen de beide startcijfers. 

Allereerst verschilt de regionale verdeling van de spin-off cijfers en de 

individuele startcijfers. De individuele startcijfers laten een bekend patroon zien, 

waarbij de Randstad de hoogste graad van ondernemerschap heeft en de cijfers 

langzaam dalen richting de omliggende gebieden. De pure vorm van individueel 

ondernemerschap (de ‘heldenvisie’) lijkt zich dus in het urbane centrum van 

Nederland te concentreren. De spin-off cijfers pieken ook in de Randstad, maar 

ook in andere gebieden. Zo hebben gebieden in Brabant en Groningen relatief 

hoge spin-off cijfers. Het zou kunnen zijn dat nieuwe bedrijven met een 

intrinsieke link naar een bestaand bedrijf een bewustere plaatskeuze kunnen 

doen en dan wat vaker de relatieve rust van de gebieden buiten de Randstad 

opzoeken. Daarbij zou, in het geval van Brabant, de rol van Philips als 

moederbedrijf een rol kunnen spelen voor de relatief hoge cijfers. 

 De verschillen zitten echter niet alleen in de regionale verdeling, ook de 

verklaring van de gevonden patronen verschilt. Dit wijst erop, dat de twee 

startcijfers inderdaad verschillende processen aanduiden. Bestaand empirisch 

onderzoek neemt vaak individueel ondernemerschap als uitgangspunt en het is 

dan ook niet verbazingwekkend, dat individuele startcijfers goed verklaard 
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worden door het bestaande empirische onderzoeksraamwerk. Spin-off cijfers 

worden minder goed verklaard door dezelfde variabelen. Daarbij hebben 

sommige variabelen andere effecten op de twee startcijfers. Het aandeel kleine 

bedrijven in een regio bijvoorbeeld, heeft geen effect op de individuele 

startcijfers en een positief effect op spin-off cijfers. Spin-off ondernemers doen 

veel van hun kennis op in kleine bedrijven, omdat ze daar gemiddeld minder 

specialistische werkzaamheden hebben. Ze zien daardoor meer van de hele 

bedrijfsvoering en dit kunnen ze gebruiken voor de oprichting van hun nieuwe 

bedrijf. De verschillen in verklaring wijzen erop, dat het voorkomen van spin-offs 

verklaard zou moeten worden met een andere theoretisch raamwerk dan het 

voorkomen van individuele starts. In dit raamwerk zou het opdoen van ervaring 

en de invloed van bestaande bedrijvigheid voorop moeten staan. 

 
4. Verschillen in prestatie 

Het opstellen van twee verschillende startcijfers heeft niet alleen theoretische 

betekenis, spin-off cijfers en individuele startcijfers geven twee verschillende 

startprocessen aan. Daarbij zouden ook de prestaties van beide startgroepen 

kunnen verschillen. Als dat het geval is dan hebben de twee startcijfers ook 

betekenis met betrekking tot regionale economische ontwikkeling. Hoge spin-off 

cijfers betekenen dan iets anders voor de economische ontwikkeling van een 

regio dan hoge individuele startcijfers. De verwachtingen betreffende deze 

verschillen in succes zijn vrij eenvoudig. Spin-offs en spin-outs hebben per 

definitie, door hun intrinsieke link naar een bestaand bedrijf, een eenvoudige 

toegang tot bronnen voor productie. Individuele starts hebben minder toegang 

tot zulke bronnen en als gevolg daarvan zal hun prestatieniveau gemiddeld lager 

liggen. In deze studie is gekeken naar twee aspecten van succes: 

levensvatbaarheid in de allereerste fasen van de bedrijfsoprichting en innovatie. 

 De overlevingskans wordt vaak gebruikt als indicator van bedrijfssucces. 

Het gaat hierbij vaak om de overleving van bedrijven na de start. Zo is bekend, 

dat na vijf jaar ongeveer de helft van alle nieuwe bedrijven al weer ter ziele is. 

Over de mate waarin ondernemers hun bedrijf van de grond krijgen is echter 

veel minder bekend. In hoeverre zijn ondernemers in staat om hun bedrijfsidee 

om te zetten in een functionerend bedrijf? Deze vraag is relevant, omdat het 

beleidsmakers kan helpen te bepalen welke bedrijven extra steun nodig hebben 

tijdens de oprichtingsfase en welke op eigen benen kunnen staan. Het blijkt, dat 

ondernemers die voortbouwen op hun kennis uit een vorige baan een klein 

streepje voor hebben op andere ondernemers. De verschillen zijn echter niet erg 
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overtuigend. Ondernemerschapservaring is bijvoorbeeld een veel sterkere 

voorspeller van oprichtingssucces. De rol van de vorige werkgever in de het 

oprichten van een nieuw bedrijf lijkt dus gering. Directe steun van een 

moederbedrijf kan zelfs averechts werken. Hoewel de geboden steun een 

vangnet kan zijn wanneer er problemen ontstaan, kan het ook de 

zelfstandigheid van bedrijven compromitteren. Uit de interviews bleek al, dat het 

gebrek aan zelfstandigheid een probleem is waar spin-off ondernemers tegenaan 

lopen. De mogelijk negatieve invloed van steun komt sterk naar voren in de 

analyses over innovatie. Bedrijven die in contact blijven met hun vorige 

werkgever hebben minder innovatieve output dan andere bedrijven. Dit effect 

wordt nog versterkt, wanneer het moederbedrijf en de spin-off dichtbij elkaar 

zijn gevestigd. Kennelijk hebben de spin-off bedrijven minder noodzaak om te 

innoveren door hun banden met een moederbedrijf. Wellicht is hun afzet 

gegarandeerd waardoor innovatie niet direct noodzakelijk is. Hierbij moet 

gezegd worden, dat het op zich wel voordelig is voor de ondernemer om actief 

te blijven in dezelfde regio. De ondernemer kan dan regiospecifieke kennis, 

zoals netwerken en aanwezige toeleveranciers, gebruiken in de bedrijfsvoering. 

Regiokennis draagt zo bij positief aan innovatie, maar als het gepaard gaat met 

een sterke relatie met het moederbedrijf dan lijkt het eerder verstikkend te 

werken.  

 Hoewel de empirische analyses in deze studie niet doorslaggevend zijn 

wat betreft de invloed van bronnentransfer op prestatie, rechtvaardigen ze wel 

een kritische blik op de rol van steun. Hoewel steun van een moederbedrijf 

nieuwe bedrijven een makkelijke toegang tot productiemiddelen kan bieden, 

neemt het ook prikkels weg om zo goed mogelijk te presteren. Steun heeft dus 

zowel positieve als negatieve kanten voor bedrijfsprestaties. 

 
5. Ondernemerschap als een proces 

Dit onderzoek laat zien, dat ondernemerschap in veel gevallen de uitkomst is 

van een langdurig proces in plaats van een plotselinge innovatieve ingeving. 

Hoewel er onderzoek is, dat ondernemerschap op deze manier benadert, wordt 

ondernemerschap, vooral in empirisch onderzoek, toch nog vaak beschouwd als 

een min of meer plotselinge verandering in de status van iemand op de 

arbeidsmarkt. Juist door het verleden en de omstandigheden van starten in de 

analyse mee te nemen, is het mogelijk om verschillen in de resulterende nieuwe 

bedrijven te verklaren. Dan blijkt ook, dat er voor- en nadelen kleven aan het 

gebruiken van ervaringen opgedaan in het verleden. Ondernemers kunnen 
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weliswaar hun opgedane kennis gebruiken, maar kunnen er ook in vast blijven 

zitten, wat hun ontwikkeling kan belemmeren. Ditzelfde geldt voor het gebruiken 

van bestaande relaties. Ze zijn handig, maar misschien worden betere opties 

over het hoofd gezien. Deze dubbele rol van het verleden verdient het om nader 

onderzocht te worden. Dit onderzoek laat zien, dat de transfer van bronnen en 

vaardigheden van moederbedrijf naar nieuw bedrijf een manier is om de rol van 

het verleden in de oprichting van nieuwe bedrijven te duiden. 

 

 

 

 




