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Samenvatting 
 
Productontwikkeling wordt in steeds vaker georganiseerd in de vorm van 
consortia. Het organiseren van productontwikkeling in consortia is iets wat 
uitdagingen met zich meebrengt omdat de specialistische kennis van 
verschillende domeinen die nodig is voor het ontwikkelen van een nieuw 
product is verspreid over de participerende organisaties. Om optimaal 
gebruik te maken van de specialistische kennis in de consortia, om de 
productontwikkelingstaken te kunnen uitvoeren en om nieuwe kennis te 
creëren is kennisdeling tussen de projectleden noodzakelijk. Des te beter de 
projectleden in staat zijn kennis te delen, des te beter zij in staat zijn te 
anticiperen op interfaces, tot nieuwe oplossingen te komen en problemen te 
kunnen voorzien. Effectieve kennisdeling verhoogt de kans dat de 
projectleden hun taken succesvol uitvoeren en voldoen aan de 
kwaliteitseisen, aan de tijdsrestricties en aan de financiële 
randvoorwaarden. In andere woorden: de manier waarop de professionals 
kennis delen in deze consortia is van groot belang voor het succes ervan. 
Echter, in de praktijk is kennisdeling juist een knelpunt en dit zorgt er voor 
dat de projecten hun budget overschrijden, hun planning overschrijden en 
de gestelde kwaliteit niet halen. Een aantal van deze problemen kunnen 
naar waarschijnlijkheid voorkomen worden als kennisdeling effectiever 
gestuurd wordt. Helaas is er nog weinig tot niks bekend over hoe 
kennisdeling bevorderd kan worden in productontwikkelingconsortia. Het 
doel van dit proefschrift is om inzicht te verwerven in de variabelen die 
kennisdeling in de productontwikkelingconsortia beïnvloeden en 
bevorderen,. Deze variabelen noemen we ‘enablers’ voor kennisdeling. 
Uitgangspunt hierbij zijn vier variabelen die de context creëren waarin 
kennis gedeeld wordt: expertise overlap, collocatie, betrokkenheid in 
meerdere projecten en taakafhankelijkheid. De effecten van deze enablers 
op drie kenmerken van kennisdeling worden bestudeerd. Deze kenmerken 
zijn: de wederkerigheid, de frequentie en het aantal gedeelde inhoudstypes. 
De effecten van de variabelen op kennisdeling worden bestudeerd op twee 
niveaus van kennisdeling; kennisdeling binnen teams (intra-team) en 
tussen teams (inter-team). 

In dit onderzoek is een multitheoretische sociale netwerk analyse 
benadering gekozen. Onderzocht is hoe expertise overlap, collocatie, 
betrokkenheid in meerdere projecten en taakafhankelijkheid invloed hebben 
op de wederkerigheid, de frequentie en het aantal gedeelde inhoudstypes 
van kennisdeling tussen twee teamleden of tussen twee teams. Door het 
adopteren van een multitheoretische benadering, kunnen er ook uitspraken 
gedaan worden over in welke mate de Transactive Memory theory, de Social 
Exchange theory en de Proximity theory kennisdeling in 
productontwikkelingconsortia verklaren en onder welke omstandigheden zij 
verklarende waarde hebben. Door bovendien twee niveaus van kennisdeling 
te onderscheiden geeft dit onderzoek inzicht in de mate waarin de effecten 
van de variabelen en de verklarende waarde van de theorieën verschillen 
tussen het intra-team niveau en het inter-team niveau.  
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In het theoretische raamwerk van dit onderzoek zijn voor elk van de 
gebruikte sociale theorieën proposities geformuleerd voor de effecten van 
de variabelen op de kenmerken van kennisdeling. Deze proposities zijn 
getest in een empirisch onderzoek dat is uitgevoerd in twee omvangrijke 
consortia in ruimteonderzoek, zogenoemde instrument consortia. In het ene 
consortium wordt een meetinstrument ontwikkeld dat geplaatst wordt op 
een satelliet, in het andere consortium wordt een netwerk van antennes 
ontwikkeld voor metingen in de ruimte. De proposities voor het intra-team 
niveau zijn getest in een kwantitatieve studie, waarin 261 personen uit 48 
teams betrokken zijn. De kwantitatieve studie is met name uitgevoerd met 
behulp van vragenlijsten. Multilevel regressie analyses zijn gebruikt om de 
data uit de kwantitatieve studie te analyseren. De resultaten hiervan 
vormen het antwoord op de eerste onderzoeksvraag die gesteld is in dit 
onderzoek. 

1. Wat is het effect van expertise overlap, collocatie, betrokkenheid in 
meerdere projecten en taakafhankelijkheid op de wederkerigheid, 
de frequentie en het aantal gedeelde inhoudstypes van kennisdeling 
binnen teams? 

De bevindingen laten zien dat taakafhankelijkheid de belangrijkste 
stimulator is voor kennisdeling. Taakafhankelijkheid zorgt ervoor dat 
teamleden vaker wederzijds, frequenter en over meerdere inhoudstypes 
kennis delen. De variabelen collocatie en expertise overlap bevorderen 
kennisdeling ook, maar minder sterk. De betrokkenheid in meerdere 
projecten heeft ook invloed op kennis delen. Is een teamlid betrokken in 
meerdere projecten, dan is hij minder geneigd om kennis te delen met een 
teamlid dat alleen in het betreffende project betrokken is. Als deze 
teamleden kennis delen gebeurt dat minder vaak, maar dan delen zij wel 
meerdere inhoudstypen van kennis. In een situatie waarin twee teamleden 
beide betrokken zijn in meerdere projecten, zijn zij meer geneigd tot 
wederzijdse kennisdeling. Bovendien zijn zij geneigd om vaker kennis te 
delen en delen zij meerdere inhoudstypes.  

De bevindingen binnen teams zijn gebruikt als uitgangspunt voor het 
bestuderen van kennisdeling tussen teams. In het empirische onderzoek op 
het inter-team niveau ligt de nadruk op het verkennen van kennisdeling in 
sets van twee teams door middel van een kwalitatieve studie. In het 
kwalitatieve onderzoek zijn interviews gehouden met in totaal 34 
teamleiders van beide consortia en er zijn vier meer gestructureerde 
uitgebreide interviews gehouden met een aantal sleutel personen in de 
projecten. De bevindingen van de kwalitatieve studie beantwoorden de 
tweede onderzoeksvraag. 

2. Wat is het effect van expertise overlap, collocatie, betrokkenheid in 
meerdere projecten en taakafhankelijkheid op de wederkerigheid, 
de frequentie en het aantal gedeelde inhoudstypes van kennisdeling 
tussen teams? 

De resultaten van de kwalitatieve studie laten zien dat tussen teams ook 
taakafhankelijkheid de voornaamste enabler is voor kennisdeling. 
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Taakafhankelijkheid vergroot de kans dat teams wederzijds kennis delen en 
dat de teams vaker kennis delen. Daarnaast delen teams die taakafhankelijk 
zijn kennis over minder inhoudstypes, vaak maar één of twee. Ook een 
overlap in expertise en collocatie faciliteren kennis delen, beide vergroten 
de kans dat teams wederzijds kennis delen en vaker kennis delen. Een 
verschil in expertise tussen teams lijkt gerelateerd te zijn aan meer 
multiplexe kennisdeling en collocatie lijkt het delen van bepaalde 
inhoudstypes te faciliteren (know how en know what).  

De effecten die zijn gevonden in het kwantitatieve en kwalitatieve 
onderzoek zijn vergeleken met de proposities zoals geformuleerd in het 
theoretische raamwerk. Door de resultaten naast de proposities te leggen, is 
het mogelijk uitspraken te doen over welke theorieën de meeste 
overeenkomsten vertonen met de gevonden effecten. Dit is gerelateerd aan 
de derde en vierde onderzoeksvraag.  

3. Als we kijken naar de verklarende waarde van de theorieën, welke 
theorie voorspelt dan het beste de effecten van de kennis ‘enablers’ 
op de kenmerken van kennisdeling binnen teams?  

Proximity theory is de theorie die de effecten van expertise overlap en 
collocatie het beste verklaart binnen teams. De effecten van de 
betrokkenheid in meerdere projecten worden het beste verklaard door 
Social Exchange theory en de effecten van taakafhankelijkheid worden door 
alle drie de theorieën even goed verklaard. Als we kijken naar de 
kenmerken van kennisdeling die worden verklaard, dan is Proximity theory 
dominant in het verklaren van kennisdeling binnen teams. Transactive 
Memory theory heeft met name toegevoegde waarde in het verklaren van 
het aantal inhoudstypen dat gedeeld wordt. Social Exchange theory heeft 
toegevoegde waarde in het verklaren van de frequentie van kennisdeling in 
de situaties waar de basis nabijheid van de teamleden laag is.  

4. Als we kijken naar de verklarende waarde van de theorieën, welke 
theorie voorspelt dan het beste de effecten van de ‘enablers’ op de 
kenmerken van kennisdeling tussen teams?  

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat kennisdeling tussen teams zeer 
vraaggestuurd is. De bevindingen wijzen uit dat een combinatie van 
mechanismes van Transactive Memory theory en Proximity theory de 
frequentie en multiplexiteit van kennisdeling tussen teams vormen. De 
reciprociteit van kennisdeling tussen teams wordt het beste verklaard door 
Proximity theory. Tenslotte blijkt in onze data dat Social Exchange theory 
geen toegevoegde waarde heeft in het verklaren van kennisdeling tussen 
teams van instrument consortia.  

Onderzoeksvraag vijf en zes hebben betrekking op de verschillen 
tussen de twee niveaus van kennisdeling die bestudeerd zijn in dit 
onderzoek. Om deze vragen te beantwoorden zijn de empirische 
bevindingen van kennisdeling binnen teams en tussen teams vergeleken, 
zowel op de effecten van de enablers als op de theorieën die kennisdeling 
verklaren.  
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5. Wat zijn de verschillen tussen kennisdeling op het intra-team niveau 
en het inter-team niveau wat betreft de effecten van de enablers op 
de kenmerken van kennisdeling? 

Als we de effecten van de enablers op kennisdeling op beide niveaus 
vergelijken zien we zowel verschillen als overeenkomsten. Overeenkomsten 
zijn: de grote faciliterende rol van taakafhankelijkheid, het positieve effect 
van collocatie en het faciliterende effect van expertise overlap. We zien drie 
verschillen voor kennisdeling binnen teams en tussen teams. Ten eerste 
leidt taakafhankelijkheid binnen teams tot het delen van meerdere 
inhoudstypes, terwijl het tussen teams leidt tot kennisdeling die meer 
gefocust is op één of twee inhoudstypes. Ten tweede zorgt een overlap in 
expertise er binnen teams voor dat team leden vaker wederzijds kennis 
delen. Tussen teams is voor de overlap in expertise juist een negatief effect 
gevonden op de wederkerigheid van kennis delen. Ten derde wijzen de 
bevindingen erop dat een overlap in expertise tussen twee teamleden 
resulteert in een neiging tot het delen van meerdere inhoudstypes van 
kennis. Tussen teams is het tegenovergestelde gevonden. Daar leidt een 
overlap in expertise tot het delen van minder inhoudstypes, terwijl een 
verschil in expertise tussen teams gerelateerd is aan het delen van 
meerdere inhoudstypes van kennis.  

6. Verschillen het intra-team niveau en inter-team niveau in welke 
theorieën kennisdeling het beste verklaren? 

Op beide niveaus van kennisdeling levert Proximity theory de meeste 
gevalideerde proposities voor de effecten van de enablers op de kenmerken 
van kennisdeling. Als we echter de aandacht verleggen naar de kenmerken 
van kennisdeling die worden verklaard, dan zijn er verschillen tussen 
kennisdeling binnen en tussen teams. Kennisdeling binnen teams wordt 
verklaard door een combinatie van mechanismes zoals beschreven door 
Proximity theory, Transactive Memory theory en Social Exchange theory. 
Binnen teams hebben Social Exchange theory en Transactive Memory theory 
met name verklarende waarde in situaties waar de basis nabijheid van team 
leden laag is. Tussen teams lijken de mechanismes zoals beschreven door 
Social Exchange theory geen rol te spelen. De rol van Transactive Memory 
theory is daar veel groter. Kennisdeling tussen teams wordt namelijk 
verklaard door een combinatie van mechanismes zoals beschreven door 
Transactive Memory theory en Proximity theory. 




