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Hoofdstuk 8 Samenvatting 

Coöpetitiestrategie is een centraal thema in onderzoek naar strategische samenwerking 

omdat bedrijven steeds meer gelijktijdig samenwerking en concurrentie nastreven. Empirische 

studies naar de relatie tussen coöpetitiestrategie en bedrijfsinnovatie zijn schaars. Sommige 

studies maken aannemelijk dat coöpetitie bevorderlijk is voor bedrijfsinnovatie, terwijl andere 

het tegenovergestelde laten zien, namelijk dat bedrijfsinnovatie schade kan ondervinden van 

het weglekken van kennis en van ernstige tegenstrijdigheden die inherent zijn aan zulke relaties. 

Er is dus onmiskenbaar behoefte aan diepgaand onderzoek naar de vraag of en in welke mate 

coöpetitiestrategie bevorderlijk is voor bedrijfsinnovatie. Eerdere studies waren vooral gericht 

op de invloed van coöpetitiestrategie; er is maar zelden systematisch gekeken naar het bestuur 

van coöpetitieve relaties. Dit proefschrift heeft als doel onze kennis over de invloed van 

coöpetitie op innovatie te vergroten en nieuwe inzichten te genereren in het besturen van 

coöpetitie. Met het oog op deze onderzoeksdoelstellingen voeren we drie empirische projecten 

op het gebied van coöpetitiestrategie uit, waarbij we gebruikmaken van unieke en uitgebreide 

gegevens uit de sector van de fotovoltaïsche zonne-energie. 

8.1. Project 1: Niet alle ‘concullegas’ zijn gelijk 

Hoewel erkend wordt dat coöpetitie bedrijven beter in staat stelt doeltreffend te innoveren 

(Gnyawali & Park, 2009), worden coöpetitoren in bestaand theoretisch en empirisch onderzoek 

vaak voorgesteld als een homogene groep. Wij denken echter dat de mate van coöpetitie in 
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verschillende dimensies aanzienlijk kan verschillen en dat die verschillen van invloed kunnen 

zijn op de impact van coöpetitie op baanbrekende innovaties. Om deze onderzoekskloof te 

overbruggen, presenteren wij onze belangrijkste denkbeelden, technologische en 

marktoverlapping met coöpetitoren. Met behulp van literatuur over waardecreatie en 

waardetoe-eigening onderzoeken wij de invloed van technologische en marktoverlapping 

tussen een bedrijf en coöpetitoren op de baanbrekende innovaties van dat bedrijf.  

Ten eerste nemen we aan dat de relatie tussen de technologische overlapping van een 

bedrijf met coöpetitoren en de baanbrekende innovaties van dat bedrijf de vorm van een 

omgekeerde U hebben. We betogen dat naarmate de technologische overlapping tussen de focal 

firm (centrale ketenspeler) en zijn coöpetitoren toeneemt, de focal firm meer gelegenheden zal 

hebben tot het opnieuw combineren van kennis met marginale afnemende opbrengsten en 

hogere risico's van onbedoelde kennisoverdracht. Onze tweede aanname is dat 

marktoverlapping met coöpetitoren zodanig van invloed is op deze kromlijnige relatie dat de 

omgekeerde U-vorm steiler wordt naarmate de marktoverlapping met coöpetitoren hoger is in 

plaats van lager. 

Op basis van een steekproef van 323 bedrijven in de wereldwijde sector van fotovoltaïsche 

zonne-energie tonen we aan dat de relatie tussen de technologische overlapping van het bedrijf 

met coöpetitoren en baanbrekende innovaties van het bedrijf een omgekeerde U-vorm heeft. 

Bovendien concluderen we dat een grotere marktoverlapping met coöpetitoren deze 

omgekeerde U-vorm steiler maakt. De resultaten tonen aan dat de mechanismen van 

waardecreatie en waardetoe-eigening van technologische overlapping worden versterkt door 

marktoverlapping. Deze studie gaat verder dan bestaande onderzoek naar coöpetitie in het 

maken van een fijnmaziger onderscheid tussen coöpetitoren. Anders dan bestaand onderzoek 

naar coöpetitie, zien we  coöpetitoren als een heterogene groep. Deze studie reikt bedrijven 

mogelijk ook een oplossing aan om een coöpetitieportefeuille op te bouwen door de 
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rijkgeschakeerde overlapping met hun coöpetitoren te optimaliseren, met als doel zo veel 

mogelijk kansen voor waardecreatie te creëren en de risico’s van waardetoe-eigening zo veel 

mogelijk te beperken. 

8.2. Project 2: Naar een netwerkperspectief inzake coöpetitie 

Onderzoek naar coöpetitie was van oudsher gericht op directe-coöpetitieactiviteiten, ervan 

uitgaande dat waardecreatie en -toe-eigening op het gebied van het opnieuw combineren van 

kennis worden bepaald door het directe coöpetitienetwerk. Op grond van de literatuur over 

sociale netwerken betogen wij echter dat, als er gekeken wordt naar het indirecte 

coöpetitienetwerk en de interne netwerkstructuren van een bedrijf, de mate waarin dat bedrijf in 

staat is om kennis opnieuw te combineren, aanzienlijk kan veranderen.  

Op basis van inzichten uit de sociale-netwerktheorie stellen wij dat het indirecte 

coöpetitienetwerk de onderhandelingspositie van de directe coöpetititoren van de focal firm 

versterkt, waardoor het vermogen van de focal firm om zich waarde toe te eigen uit coöpetitie 

wordt verzwakt en het risico van het weglekken van kennis van de focal firm naar de directe 

concurrenten wordt verhoogd. Naar verwachting zal het indirecte coöpetitienetwerk dus de 

mate belemmeren waarin de focal firm in staat is de kennis opnieuw te combineren. Daarnaast 

verwachten we dat als de interne ‘small-worldliness’ van het samenwerkingsnetwerk van een 

bedrijf hoog is, de daarmee samenhangende sociale complexiteit zal leiden tot ambigue en niet 

te imiteren kennis, waardoor de focal firm kan voorkomen dat zijn kennis weglekt naar directe 

coöpetitoren. Wanneer de small-worldliness van het technologische netwerk hoog is, 

veroorzaakt het openbaar maken van bepaalde componenten een hoog toe-eigeningsrisico 

–directe concurrenten kunnen uitgebreid kennis nemen van de bredere technologische 

portefeuille van de focal firm. 

Op basis van longitudinale data verzameld in de wereldwijde fotovoltaïsche zonne-energie 

sector (1995-2016) constateren we dat er een negatieve relatie bestaat tussen de grootte van het 
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indirecte coöpetitienetwerk van een focal firm en de mate waarin die focal firm in staat is kennis 

opnieuw te combineren. Deze relatie wordt positief beïnvloed door het interne small-world Q 

van het samenwerkingsnetwerk van bedrijven. We dragen op twee belangrijke manieren bij aan 

onderzoek over coöpetitie. Ten eerste blijkt uit onze bevindingen, ten aanzien van zowel directe 

als indirecte coöpetitienetwerken, dat de risico's van waardetoe-eigening door coöpetitie, 

weleens hoger zouden kunnen zijn dan eerder onderzoek suggereert. Ten tweede belichten we 

dat de mate waarin externe coöpetitienetwerken risico’s van waardetoe-eigening veroorzaken, 

van invloed is op de interne netwerkstructuren. 

8.3. Project 3: Wat is de invloed van het coöpetitienetwerk op de beheersing van 

coöpetitie? 

Waar eerder onderzoek gericht was op de implicaties van coöpetitie voor de prestaties, 

verlegt dit project de aandacht naar het besturen van coöpetitieve relaties. Vanuit het perspectief 

van sociale netwerken onderzoeken we de betekenis van  de positie van coöpetitienetwerken 

voor de keuze van bestuursmodellen in specifieke coöpetitieve partnerschappen. We richten 

ons met name op twee netwerkeigenschappen – centraliteit en structurele autonomie – en 

onderzoeken de impact daarvan op de bestuursstructuren in coöpetitieve relaties.  

Coöpetitieve netwerkstructuren kunnen van invloed zijn op de uiteenlopende toegangen 

tot middelenvan coöpetitors in een netwerk. We ontwikkelen theoretische argumenten die 

stellen dat bij een hoge relatieve centraliteit, de statusasymmetrie tussen coöpetitoren 

waarschijnlijk meer problemen op het vlak van opportunisme zullen veroorzaken. Omgekeerd 

stellen we dat de informatie-asymmetrie die verband houdt met relatieve structurele autonomie 

meer prikkels genereert voor opportunistisch gedrag. Gezien deze met asymmetrieën 

samenhangende opportunismeproblemen zullen coöpetitors dus waarschijnlijk hun toevlucht 

nemen tot het equity design. 

We beproeven onze theoretische voorspellingen in de wereldwijde sector van de 
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fotovoltaïsche zonne-energie. We leveren empirisch bewijs dat de verhoogde relatieve 

centraliteit en structurele autonomie tussen coöpetitoren de kans vergroten dat equity-structuren 

in coöpetitieve relaties worden gebruikt. Door het belang van coöpetitieve netwerkposities van 

bedrijven in coöpetitieve beheersingsplannen te documenteren, levert deze studie nieuwe 

inzichten in hoe bedrijven de grote problemen inzake waardetoe-eigening die samenhangen 

met coöpetitieve strategieën het hoofd kunnen bieden. 

8.4. Theoretische, methodologische en praktische implicaties 

In deze paragraaf wordt een aantal theoretische, methodologische en praktische conclusies 

getrokken. Dit proefschrift levert een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar coöpetitie. 

Ten eerste vergroten we de kennis van waardecreatie en waardetoe-eigening op het gebied van 

innovatiesamenwerking met coöpetitoren. We hebben stilgestaan bij de heterogene 

samenstelling van de groep coöpetitoren en hebben mechanismen van waardecreatie en 

waardetoe-eigening naast elkaar gezet door de technologische en marktoverlapping van een 

bedrijf met coöpetitoren in dit proefschrift aan de orde te stellen. Door te erkennen dat de groep 

coöpetitoren heterogeen is, kunnen we een duidelijker beeld schetsen van de mechanismen 

voor waardecreatie en waardetoe-eigening. 

Ten tweede belicht dit proefschrift hoe de innovatieprestaties en de coöpetitieplannen van 

bedrijven in belangrijke mate worden beïnvloed door de coöpetitienetwerken waarin ze zijn 

ingebed. Eerder onderzoek was uitsluitend gericht op het directe coöpetitienetwerk. Er bestaan 

als zodanig nog steeds theoretische en empirische lacunes in onze kennis over waardecreatie en 

-toe-eigening met coöpetitoren in het indirecte coöpetitienetwerk. Om de uitdagingen aan te 

gaan, hebben we ons gericht op het indirecte coöpetitienetwerk en hebben we onderzoek 

gedaan naar de mogelijke risico’s van waardetoe-eigening en mogelijke oplossingen door het 

organiseren van interne netwerkstructuren.  

In metholodologisch opzicht wijst een beter en alomvattend begrip van 
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coöpetitieactiviteiten dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd op een behoefte aan 

netwerkmethodologie. Door sociale-netwerkmethodologie toe te passen in coöpetitieonderzoek, 

krijgen we een completer beeld van de gevolgen voor de prestaties en het gedrag van het bedrijf. 

Voor coöpetitieonderzoek is het belangrijk gebruik te maken van netwerkonderzoek omdat 

dergelijke methodologie de ontwikkeling van veelomvattender theorieën over relaties tussen 

coöpetitoren bevordert en een beter inzicht oplevert in het proces van waardecreatie en 

-toe-eigening. 

Dit proefschrift heeft ook verschillende praktische implicaties. De eerste heeft te maken 

met onze bevinding dat beroepsbeoefenaren alert moeten zijn op de heterogeniteit van 

coöpetitoren. Er moet vooral aandacht geschonken worden aan de technologische en 

marktoverlapping van coöpetitoren en de focal firm. Bij een matige technologische overlapping 

van de focal firm met coöpetitoren, presteert de focal firm het beste op het gebied van 

baanbrekende innovaties. Marktoverlapping kan in dit proces ook meespelen. Deze bevinding 

suggereert dat bedrijfsleiders mogelijk beter in staat zijn de mate van technologische en 

marktoverlapping met zijn coöpetitoren te herkennen.  

Managers dienen bovendien speciale aandacht te hebben voor externe 

coöpetitienetwerken van de focal firm. Dit proefschrift helpt managers beter inzicht te krijgen 

in het beheersen van het opportunisme van indirecte coöpetitoren die een belangrijke rol spelen 

in de coöpetitienetwerken en een mechanisme kunnen worden voor opportunistisch gedrag. 

Deze bevinding toont gelijktijdig aan dat de specifieke structuur van interne kennisnetwerken 

de negatieve effecten van indirecte coöpetitienetwerken op de prestaties kan verzachten. 

Bedrijven kunnen de effecten van waardetoe-eigening op basis van deze bevinding dus 

verzachten en betere prestaties leveren.  
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