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Nederlandse Samenvatting 

Dit proefschrift onderzoekt de drivers van NPD-prestaties met inachtneming van een aantal 

belangrijke platformisatiethema's, zoals de NPD-ervaring van bedrijven, de samenwerking 

tussen bedrijven, en de commitment van NPD bij een nieuw platform of technologie. Op basis 

van drie empirische studies rapporteert dit proefschrift over de drivers van NPD-prestaties, en 

de mediërende en modererende factoren. Elke studie draagt bij aan een beter begrip over welke 

factoren de NPD-prestaties verbeteren, maar elke studie stelt een andere vraag en verschilt in 

conceptueel en/of theoretisch opzicht. Elke studie dient als een stuk van een puzzel die een 

antwoord biedt op de vraag "welke factoren bepalen de productontwikkelingsprestaties van 

bedrijven?". 

Dit proefschrift ontwikkelt een algemeen onderzoekskader waarbij de onderliggende 

hypothesen empirisch getest worden in de videogame-industrie. Een dataset is ontwikkeld met 

daarbij data over bedrijven en het succes van hun gelanceerde producten (videogames) in de 

periode tussen 1995 tot 2014 met betrekking tot 4 belangrijke platformen (Microsoft, Nintendo, 

PC en Sony). De gegevens hebben betrekking op de pc-game-industrie (1e studie) en de 

consoles-industrie (2e en 3e studie). Alle drie de studies gebruiken OLS-regressieanalyse om 

directe, mediërende en modererende effecten te schatten voor de ontwikkelde conceptuele 

modellen. Op basis van de empirische resultaten bespreken we de bijdragen van elk onderzoek 

aan strategische management- en innovatietheorieën. 

In de eerste studie analyseren we de impact van de NPD-ervaring van bedrijven en de 

time-release strategie op de prestaties van nieuwe producten. Eerdere studies op dit gebied 

tonen inconsistente resultaten, die ons motiveerden om deze relatie verder te onderzoeken. 

Academici stellen dat ervaren bedrijven beter zijn in het ontwikkelen van nieuwe producten 

dan onervaren bedrijven, omdat ze kunnen profiteren van hun uitgebreidere kennisbasis en 

ervaring. Onervaren bedrijven hebben deze voordelen niet en zullen producten introduceren 
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die minder succesvol zijn. Uitgebreide ervaring heeft echter ook enkele ongewenste bijeffecten. 

Ervaren bedrijven kunnen hun flexibiliteit verliezen door te sterk te vertrouwen op eerder 

ontwikkelde routines die ervoor zorgen dat nieuwigheden minder snel opgemerkt worden. 

Deze negatieve bijeffecten van NPD-ervaring op de prestaties van nieuwe producten 

motiveerden ons om twee soorten NPD-ervaring te overwegen, namelijk diepte en breedte van 

ervaring. We onderzoeken onder welke omstandigheden deze twee soorten NPD-ervaringen 

van invloed zijn op de prestaties van nieuwe producten. 

De studie laat zien dat de effecten van breedte en diepte verschillen, afhankelijk van of 

bedrijven geconfronteerd worden met incrementele of radicale technologische veranderingen. 

Uit eerder onderzoek blijkt dat radicale technologische veranderingen de competenties van 

bedrijven in sterkere mate beïnvloeden dan minder radicale of incrementele veranderingen. 

Onze studie breidt deze kennis uit door te laten zien dat diepgaande ervaring, die verwijst naar 

het herhaaldelijk gebruiken van (of ervaring met) dezelfde technologie, alleen gunstig is 

wanneer bedrijven geconfronteerd worden met incrementele technologische veranderingen, 

maar dat dergelijke ervaringen geen voordelen opleveren wanneer de veranderingen radicaal 

zijn. De breedte van de ervaring daarentegen heeft een positief effect op de nieuwe 

productprestaties voor zowel incrementele als radicale technologische veranderingen; echter 

de omvang van het effect is groter bij radicale veranderingen. 

Vervolgens beargumenteren we dat de effecten van ervaring afhankelijk zijn van de 

time-release strategie. Bestaande literatuur heeft de time-release-strategie (in termen van snelle 

of langzame releases) al gekoppeld aan de prestaties van nieuwe producten, maar heeft niet 

onderzocht hoe het effect van NPD-ervaring (d.w.z. diepte en breedte van ervaring) wordt 

gemodereerd door de time-release strategie van bedrijven. Uit de resultaten blijkt dat de 

positieve impact van de ervaring op de prestaties van NPD sterker is voor bedrijven die meer 

tijd nemen om een nieuw product te ontwikkelen, in vergelijking met bedrijven die minder tijd 
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nemen. Het omgekeerde geldt voor de diepte van de ervaring: het positieve effect van de diepte 

van ervaring op de prestaties van NPD is sterker voor bedrijven die minder tijd nodig hebben 

om een nieuw product te ontwikkelen en lanceren, in vergelijking met bedrijven die meer tijd 

gebruiken. 

De studie brengt nieuwe inzichten in de strategische management- en 

innovatieliteratuur. In het bijzonder draagt het bij aan het lerende vermogen van de organisatie 

en de markttoetreding (ook bekend in de first-mover (dis)advantage literatuur) door 

onderscheid te maken tussen verschillende soorten NPD-ervaring (d.w.z. diepte en breedte van 

ervaring), en door de modererende rol van de time-release strategie op de relatie tussen NPD-

ervaring en prestaties van nieuwe producten. 

In de tweede studie richten we ons op de samenwerking tussen platformproducenten 

en productleveranciers. We onderzoeken hoe het niveau van integratie tussen 

platformproducenten en leveranciers van invloed is op de zichtbaarheid van nieuwe producten 

en de kwaliteit van producten en hoe deze factoren vervolgens van invloed zijn op de 

uiteindelijke verkoop van producten. We analyseren ook of, en zo ja, hoe de marktstrategie van 

platformproducenten de effecten van nieuwe productkwaliteit en -zichtbaarheid verandert. 

Onze interesse voor dit onderwerp komt voort uit de opkomst van nieuwe 

samenwerkingsvormen en door het feit dat samenwerking vaker voorkomt en een belangrijke 

rol speelt bij het verklaren van succes. 

Over het algemeen zijn wetenschappers het eens over de positieve rol van 

samenwerking bij het verbeteren van nieuwe producten. Samenwerking tussen bedrijven 

brengt een scala aan resources met zich mee die moeilijk te verwerven zijn buiten de 

samenwerkingsverbanden, maar die mogelijk een uniek concurrentievoordeel bieden. Een 

grote verscheidenheid aan studies heeft onderzocht hoe verschillende samenwerkingsaspecten 

een effect kunnen hebben op productprestaties. Sommige van deze aspecten verdienen extra 
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aandacht en verdere verkenning in de videogame-industrie. De platformisering beïnvloedt de 

concurrentie tussen bedrijven en zorgt voor samenwerkingsverbanden tussen bedrijven die 

variëren in de mate van integratie. Uit ons onderzoek blijkt dat een sterkere integratie tussen 

leveranciers en platformproducenten tot hogere productverkopen leidt. Bovendien laat het zien 

hoe het positieve effect van samenwerking op de verkoop van producten (gedeeltelijk) wordt 

gemedieerd door de kwaliteit van nieuwe producten en de zichtbaarheid van producten. Een 

nadere analyse toont dat de samenwerking een invloed heeft op het succes via de ontwikkeling 

van betere producten en een groter productbekendheid. Door de rol van platformisatie verder 

te onderzoeken ontdekken we tevens dat de verschillende marktstrategieën van 

platformproducenten een bepalende invloed heeft op de nieuwe productkwaliteit en 

productzichtbaarheid van leveranciers. Leveranciers die samenwerken met 

platformproducenten via directe (rechtstreekse) concurrentie profiteren in sterkere mate van de 

kwaliteit van hun producten, terwijl leveranciers die samenwerken met platformproducenten 

die directe concurrentie vermijden, in sterkere mate voordeel hebben van de zichtbaarheid van 

het product. 

Deze studie draagt bij aan de resource-based view en samenwerkingsliteratuur. Op 

basis van het voorbeeld van de samenwerking tussen bedrijven, wordt de relatieve aard van 

resources besproken en wordt voorgesteld om de waarde van elke resource samen met andere 

factoren in overweging te nemen om de 'echte' marktwaarde ervan te bepalen. We doen een 

toevoeging aan de samenwerkingsliteratuur aan door (1) een nieuwe aanpak in te voeren om 

samenwerking tussen bedrijven te beoordelen door middel van verschillende niveaus van 

integratie; (2)  de relaties tussen platformproducenten en productleveranciers te benoemen; (3) 

mediërende factoren (nieuwe productkwaliteit en productzichtbaarheid) te introduceren die 

laten zien hoe het positieve effect van samenwerking zich uit; (4) de impact te bepalen van de 

marktstrategie van platformproducenten op nieuwe productprestaties van leveranciers. 
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In de derde studie analyseren we hoe de commitment van bedrijven om een nieuwe 

technologie te gebruiken of producten voor nieuwe platforms te ontwikkelen van invloed is op 

de nieuwe productprestaties van bestaande producten. Onze interesse komt voort uit een aantal 

redenen. Ten eerste is er wetenschappelijke belangstelling om de spill-over effecten die nieuwe 

technologieën hebben op de prestaties van de huidige technologieën te onderzoeken. We 

ontwikkelden de volgende onderzoeksvraag: "hoe veranderen de productprestaties van een 

product dat wordt gelanceerd op bestaande (huidige) platforms wanneer bedrijven producten 

ontwikkelen voor nieuwe platforms?" Ten tweede, de voortdurende opkomst van nieuwe 

technologieën, verdere digitalisering en verkorting van een technologie / productlevenscycli 

wekten onze nieuwsgierigheid om te analyseren hoe bedrijven omgaan met technologieën van 

verschillende generaties en hiervan kunnen profiteren. Bij de opkomst van nieuwe platforms 

ontwikkelen bedrijven vaak tegelijkertijd producten voor meerdere generaties van 

technologische platforms. De vraag rijst hoe producten die zijn ontwikkeld voor bestaande 

(huidige) platforms baat kunnen hebben bij een dergelijke co-ontwikkeling. 

Onze studie toont aan dat de productkwaliteit van nieuwe producten die worden 

gelanceerd voor een bestaande (huidige) platformgeneratie positief wordt beïnvloed door de 

commitment van bedrijven aan de productontwikkeling voor een nieuwe platformgeneratie. 

Met andere woorden, er is een positief spill-over effect van nieuwe platformtechnologieën naar 

de ontwikkeling van nieuwe producten die op de huidige platforms worden uitgebracht. Een 

andere bevinding is dat het positieve effect van de commitment om een product op een nieuw 

platform uit te brengen op productverkoop volledig wordt gemedieerd door de kwaliteit van 

nieuwe producten. Dit onderzoek laat zien dat commitment een belangrijke rol speelt in het 

bepalen van de kwaliteit van producten. Tevens laten onze resultaten zien dat bedrijven de 

kwaliteit van nieuwe producten die op een bestaand platform worden uitgebracht hoger is 

wanneer bedrijven meer tijd nemen bij de productontwikkeling; echter dit geldt alleen alleen 
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als de commitment om producten voor een nieuw platform lanceren hoog is. Een toename in 

commitment om nieuwe producten te ontwikkelen voor een nieuw platform leidt dus tot een 

hogere productverkoop voor een bestaand platform via verbeterde productkwaliteit. 

Deze studie draagt ook bij aan de literatuur over NPD en tijdrelease-strategie. Het breidt 

de bestaande kennis uit door te laten zien dat nieuwe productkwaliteit en algehele 

productprestaties niet alleen kunnen worden verbeterd door directe investeringen in NPD-

activiteiten, maar ook door de commitment van bedrijven om zich toe te leggen op nieuwe 

(platform) technologieën die niet direct gerelateerd zijn aan bestaande producten. De studie 

doet een theoretisch bijdrage door te pleiten voor een positieve rol van meer langdurige in 

plaats van snelle NPD-inspanningen. 

Concluderend, het proefschrift levert verschillende bijdragen aan de academische 

literatuur en theorieën in de domeinen innovatie en strategisch management, en genereert ook 

enkele praktische oplossingen voor managers. Managers die de prestaties van nieuwe 

producten willen verbeteren of die de factoren die tot dergelijke verbeteringen leiden beter 

willen begrijpen, kunnen waardevolle antwoorden en adviezen vinden in dit proefschrift. Het 

proefschrift gaat in op de kritische drijfveren van de prestaties van nieuwe producten, en hoe 

de impact ervan kan verschillen afhankelijk van de ervaring van bedrijven, toewijding aan 

nieuwe platforms en samenwerkingsvormen tussen bedrijven. 
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