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om mij hierbij te helpen stel ik dan ook zeer op prijs.  
Tot zover de personen die ik in het bijzonder heb willen bedanken. Bij deze wens ik 
eenieder veel plezier toe bij het lezen van mijn thesis.  
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Samenvatting 
 
Wetenschappelijke kennis moet in de toekomst beter worden omgezet in commercieel 
succes. Een manier om dit te doen is in de vorm van academische spin-offs. Dit zijn 
bedrijven die ontstaan zijn uit de universiteit en gebruik maken van kennis die 
ontwikkeld is in de universiteit. Er is in de literatuur nog maar weinig bekend over hoe 
de relatie tussen de universiteit en academische spin-offs de prestaties van deze 
bedrijven beïnvloedt. Dit onderzoek richt zich daarom op de rol die de relatie tussen 
universiteit en academische spin-offs speelt bij de prestaties van academische spin-offs. 
Dit is belangrijk om te weten aangezien betere bedrijfsresultaten leiden tot meer 
regionaal economische groei. Dit onderzoek richt zich op vier specifieke aspecten van de 
relatie tussen universiteit en academische spin-offs. De aspecten waar in dit onderzoek 
op in zal worden gegaan zijn: toewijding, autonomie, sociale nabijheid, geografische 
nabijheid en officiële verbondenheid. Daarnaast zal er voor drie controlevariabelen 
worden onderzocht welke invloed deze uitoefenen op de prestaties van academische 
spin-offs. De controlevariabelen zijn: leeftijd van de spin-off, aantal concurrenten in de 
regio en de absorptive capacity van de spin-off.  
In de literatuur is er ruimschoots aandacht voor factoren die de prestaties van 
academische spin-offs beïnvloeden. Allereerst spelen de persoonlijke kenmerken van de 
ondernemers die betrokken zijn bij het management van een academische spin-off een 
rol. Ondernemerservaring, wetenschappelijke ervaring en relevante werkervaring 
hangen positief samen met de prestaties van academische spin-offs. Daarnaast zijn de 
prestaties van academische spin-offs ook afhankelijk van de overdracht van 
hulpbronnen vanuit de universiteit naar spin-off. Sociale netwerken van academische 
spin-offs zijn eveneens erg belangrijk voor de prestaties. Maar academische spin-offs 
zijn ook afhankelijk van de locale context waarin zij opereren. De aanwezigheid van een 
regionaal cluster heeft een positieve invloed op de prestaties van academische spin-offs. 
Tot slot blijkt uit de literatuur dat het universiteitsbeleid ten aanzien van 
kennisvalorisatie en academische spin-offs een invloed heeft op  de prestaties. 
Duidelijke universiteitsregels, een professionele Technology Transfer Office (TTO) en 
een grote sociale nabijheid tussen universiteit en spin-off hangen positief samen met de 
prestaties. Over de invloed van de relatie tussen universiteit en spin-off op de prestaties 
van academische spin-offs is nog maar weinig bekend en daarom staat deze relatie in dit 
onderzoek centraal. Het onderzoek is deductief van aard en dit wil zeggen dat de theorie 
leidend is bij de richting van het onderzoek. Uit de theorie zijn vijf hypotheses naar 
voren gekomen die getoetst zijn aan de hand van empirische gegevens.  De hypotheses 
stellen dat: meer toewijding van een spin-off aan de relatie met de universiteit, meer 
autonomie van een spin-off bij het besturen van de spin-off, sociale nabijheid tussen 
universiteit en spin-off, geografische nabijheid tussen universiteit en spin-off en de 
officiële verbondenheid van ondernemers aan de universiteit de prestaties van 
academische spin-off bedrijven positief beïnvloeden.  
De onderzoekspopulatie in dit onderzoek bestaat uit academische spin-off bedrijven in 
de regio’s Eindhoven en Leuven, die ten minste twee jaar oud zijn. Er is voor deze regio’s 
gekozen omdat kennisvalorisatie in de vorm van academische spin-offs bij uitstek plaats 
vindt bij technische universiteiten zoals de Technische Universiteit Eindhoven en de 
Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast wil de regio Eindhoven in de toekomst steeds 
meer aandacht besteden aan het stimuleren van (academisch) ondernemerschap. 
Leuven kent reeds een roemrijk verleden op het gebied van academische spin-offs en is 
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daardoor een adequaat voorbeeld van een regio waar een ondernemende universiteit 
heeft bijgedragen aan de regionaal economische ontwikkeling.  
Met behulp van deskresearch zijn eerst alle academische spin-off bedrijven in 
Eindhoven en Leuven opgespoord. Vervolgens zijn deze bedrijven schriftelijk op de 
hoogte gebracht van dit onderzoek. Daarnaast zijn aan hen schriftelijke enquêtes 
verstuurd. Van de totale onderzoekspopulatie (80 academische spin-offs) zijn er  
empirische gegevens verzameld van 32 academische spin-off bedrijven uit Eindhoven en 
Leuven. Aan de hand van deze gegevens zijn met behulp van SPSS statische analyses 
uitgevoerd om te kijken of de hypotheses uit de theorie al dan niet verworpen moeten 
worden. Allereerst zijn er enkelvoudige lineaire regressieanalyses uitgevoerd om te 
onderzoeken of er een verband bestaat tussen de onafhankelijke variabelen en de 
afhankelijke variabele. Dit is eveneens gedaan voor de controle variabelen. Hierna is 
geanalyseerd of de gevonden verbanden ook stand houden als er meerdere 
onafhankelijke variabelen tegelijk worden opgenomen in een meervoudig 
regressiemodel.  
Uit de resultaten van deze analyses is naar voren gekomen dat alleen sociale nabijheid 
tussen medewerkers van de universiteit en de ondernemers van de academische spin-
offs een positieve significante invloed uitoefent op de prestaties van academische spin-
off bedrijven. De rol die de relatie tussen universiteit en academische spin-off speelt bij 
de prestaties van academische spin-offs is bescheiden. Van de controle variabelen heeft 
de absorptive capacity van een academische spin-off een positieve significante invloed 
op de prestaties. Waarschijnlijk zijn er naast deze factoren nog veel andere factoren die 
invloed uitoefenen op de prestaties van academische spin-offs. Voor toekomstig 
onderzoek is het aan te raden om ook andere factoren te onderzoeken die van invloed 
zijn op de prestaties.  
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Nederland moet in de toekomst gaan behoren tot de top van Europa op het gebied van 
kennis en technologie. Althans, dat is een ambitie die al decennialang wordt nagestreefd 
door verschillende overheden. Het niveau van de kennis die in Nederland geproduceerd 
wordt, moet aanzienlijk omhoog wil men kunnen concurreren met andere landen. Naast 
de opwaardering van het kennisniveau is het ook van belang dat de ontwikkelde kennis 
beter benut wordt. Veel wetenschappelijke kennis wordt op dit moment niet omgezet in 
commercieel succes en hierdoor loopt de Nederlandse economie grote kansen mis.  
 
Dit is een probleem dat zich niet alleen in Nederland voordoet, maar ook in andere 
Europese landen. Deze landen produceren relatief veel hoogwaardige kennis, maar de 
commerciële benutting blijft grotendeels achterwege. Dit wordt ook wel de ‘Europese 
paradox’ genoemd (Dosi et al., 2006). Wetenschappers krijgen bovendien steeds vaker 
het verwijt dat ze niet uit hun ivoren toren komen en een slechte binding hebben met 
het bedrijfsleven (Crone et al., 2011). De Rijksoverheid heeft daarom als doelstelling om 
de kloof tussen de academische wereld en het bedrijfsleven de komende jaren te dichten 
(Rijksoverheid, 2010).   
 

1.2 Kennisvalorisatie 
Een betere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid kan ervoor 
zorgen dat de wetenschappelijke kennis beter benut wordt. Deze zogenaamde 
kennisvalorisatie lijkt het toverwoord om de internationale concurrentie het hoofd te 
bieden.  Naast onderwijs en onderzoek is kennisvalorisatie benoemd tot strategisch 
hoofddoel van de drie technologische universiteiten Delft, Twente en Eindhoven 
(Lundqvist et al., 2009).  Een goed voorbeeld van hoe samenwerking tussen publieke en 
private partijen kan bijdragen aan betere kennisvalorisatie is in de vorm van 
academische spin-offs. Dit zijn bedrijven die ontstaan zijn uit de universiteit en bij het 
ontstaan van het bedrijf gebruik maken van wetenschappelijke kennis die ontwikkeld is 
door de universiteit (Pirnay et al., 2003, p. 356). Academische spin-offs hebben primair 
als doel om de wetenschappelijke kennis die gecreëerd is in een academische institutie 
uit te buiten en zijn om deze reden een adequaat middel om kennisvalorisatie te 
verbeteren (Shane, 2004). Bovendien wordt van academische spin-offs verondersteld 
dat ze een grote bijdrage leveren aan de innovatiekracht en economische groei van een 
regio (Shane, 2004; Zhang, 2009).  
 
Naast een grote groep voorstanders van kennisvalorisatie in de vorm van academische 
spin-offs zijn er ook mensen die beweren dat kennisvalorisatie eerder een bedreiging 
dan een kans is. Een grote mate van betrokkenheid met het bedrijfsleven zou ervoor 
kunnen zorgen dat de belangen van een wetenschapper verstrengeld raken met als 
gevolg dat de wetenschapper in kwestie zijn werk niet meer zuiver wetenschappelijk uit 
kan voeren. Daarnaast kan de reputatie van de universiteit ernstige schade oplopen als 
een spin-off faalt (Van Burg, 2010). Bovendien kan het ten koste gaan van de kwaliteit 
van onderzoek en onderwijs. Er is door het ontstaan van academische spin-offs immers 
minder tijd en geld beschikbaar voor deze twee doelen. Dit kan de kwaliteit op de lange 
termijn ernstig aantasten (Crone et al., 2011).  
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1.3 Wetenschappelijke relevantie 
Door de verschillende standpunten omtrent kennisvalorisatie in de vorm van 
academische spin-offs en de actuele aandacht voor dit thema is het debat levendig en 
relevant. Daarom is er voor gekozen om in dit onderzoek aandacht te besteden aan 
academische spin-offs. Eerder empirisch onderzoek naar het fenomeen van academische 
spin-offs was gericht op verschillende aspecten. Zo stond de overdracht van technologie 
tussen universiteit en het bedrijfsleven centraal bij  Etzkowitz (2002) en Zhang (2009).  
In Shane (2004) was er de focus op de impact van nationale innovatiesystemen op spin-
off ontwikkeling.  Walter et al. (2006) en O’Shea et al. (2005) richtten zich op de mate 
waarin universiteiten gericht zijn op ondernemerschap. Daarnaast zijn er tal van 
empirische onderzoeken naar de factoren die de prestaties van spin-offs beïnvloeden 
zoals Fini et al. (2009), Gras et al. (2008), Locket et al. (2005),  Rothaermel et al. (2007) , 
Shane (2004), Lawton Smith & Ho (2006) en Zahra et al. (2007).  
 
Er is in de wetenschappelijke literatuur weliswaar het een en ander bekend over de 
invloed van een aantal aspecten van de relatie tussen universiteit en academische spin-
offs op de prestaties, maar al deze aspecten zijn nog niet samen onderzocht. In zijn 
proefschrift gaat Scholten (2006) in op de betrokkenheid van de voormalige institutie 
bij de spin-off. Ook Van Burg (2010) onderzoekt de invloed van de relatie tussen 
universiteit en spin-off op de ontwikkeling van de spin-off. Scholten en Jousma (2009) 
leggen in hun onderzoek het accent op de rol van de wetenschapper in het starten van 
een bedrijf.  
 
Het is de bedoeling dat dit onderzoek de aspecten van de relatie tussen universiteit en 
academische spin-off uit de bestaande literatuur samenvoegt. Op deze manier ontstaat 
er een completer beeld van de invloed van de relatie op de prestaties van academische 
spin-offs. Ook is het hierdoor mogelijk om de relatieve invloed van de relatie te 
vergelijken met andere invloedsfactoren zoals de overdracht van hulpbronnen of de 
beschikbaarheid van risicokapitaal.  
 

1.4 Maatschappelijke relevantie 
Naast de wetenschappelijke bijdrage van dit onderzoek heeft het onderzoek ook voor de 
maatschappij relevante waarde. Kennisvalorisatie in het algemeen en academische spin-
offs in het bijzonder leveren namelijk een bijdrage aan de economie van een regio. 
Academische spin-offs zorgen bijvoorbeeld voor werkgelegenheid en zijn door hun 
wetenschappelijke oorsprong vaak innovatief. De regio’s Eindhoven en Leuven kunnen 
aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek bepalen hoe de relatie tussen 
universiteit en spin-off optimaal gemaakt kan worden. Met als uiteindelijke doel in de 
toekomst meer en succesvollere spin-offs te genereren. Dit is natuurlijk ook goed voor 
de totale economie van de regio’s, aangezien succesvolle en innovatieve bedrijven het 
hart vormen van een dynamische regionale economie. 
 

1.5 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat voor invloed de relatie tussen 
universiteit en academische spin-off heeft op de prestaties van academische spin-offs in 
Eindhoven en Leuven. Het is belangrijk om te weten welke invloed de relatie tussen 
universiteit en academische spin-offs heeft op de prestaties omdat op deze manier een 
“ideale” relatie tussen universiteit en spin-off vastgesteld kan worden die het meest 
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optimaal is voor het presteren van een academische spin-off. De criteria waaraan een 
ideale relatie tussen universiteit en academische spin-off moet voldoen worden 
samengesteld op basis van de resultaten. Het (toekomstige) stimuleringsbeleid van 
universiteiten ten aanzien van academische spin-offs kan hier waardevolle informatie 
uit halen.  
 

1.6 Eindhoven & Leuven 
Binnen het onderzoek wordt het accent gelegd op de regio’s Eindhoven en Leuven. Er is 
voor deze regio’s gekozen omdat het proces van kennisvalorisatie door middel van 
academische spin-offs bij uitstek plaats vindt in de buurt van technologische 
universiteiten, zoals de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Katholieke 
Universiteit Leuven (KUL) .  
Binnen Nederland is Eindhoven de meest innovatieve regio op basis van aantal 
patentaanvragen en de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling. De regio Eindhoven is 
daarom uitgeroepen tot regio van nationaal belang. In het kader hiervan heeft 
Eindhoven de titel ‘Brainport’ gekregen (Brainport Development, 2010). In 2011 is 
Eindhoven door Intelligent Community Forum zelfs uitgeroepen tot slimste regio ter 
wereld (Wittenberg, 2011). Daarnaast heeft Eindhoven een succesvol verleden op het 
gebied van hoogwaardige technologische bedrijvigheid door de aanwezigheid van 
multinationals zoals Philips en ASML (Gilsing et al., 2009). Bovendien is het regionale 
beleid van de regio Eindhoven en het strategische beleid van de TU/e gericht op de 
bevordering van innovatie en ondernemerschap in de vorm van spin-offs.  
Voor Leuven is gekozen omdat deze regio een rijk verleden heeft met het ontwikkelen 
van succesvolle academische spin-offs (Debackere & Veugelers, 2005; Gilsing et al., 
2009; Polt, 2001). In 1984 is in Leuven het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum 
ontstaan (IMEC). Het IMEC is sindsdien uitgegroeid tot één van de grootste 
onafhankelijke Europese onderzoekscentra.  
 

 
 
Bovendien zijn Eindhoven en Leuven samen met Aken verbonden in de ELAt. Dit is een 
samenwerkingsverband waarbij men deze regio’s wil laten uitgroeien tot technologische 
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topregio’s op mondiaal niveau. Deze doelstelling maakt het interessant om onderzoek te 
doen naar kennisvalorisatie in de vorm van academische spin-offs aangezien dit een 
belangrijk onderdeel kan vormen bij de weg naar regionaal economisch succes. In figuur 
1 op de voorgaande pagina is de ELA-triangle afgebeeld. Meer informatie over de regio’s 
Eindhoven en Leuven is te lezen in hoofdstuk 3. 
 

1.7 Onderzoeksvragen 
De vraag die in dit onderzoek centraal staat, heeft betrekking op de relatie tussen 
universiteit en spin-off en welke rol deze speelt bij de prestaties van de spin-offs. Het 
gaat hierbij vooral om hoe de prestaties van academische spin-offs beïnvloed worden 
door de relatie tussen universiteit en spin-offs.  
 
“Welke rol speelt de relatie tussen universiteit en academische spin-offs bij de prestaties 
van academische spin-offs in Eindhoven en Leuven?” 
 
Het doel van deze onderzoeksvraag is analyseren of de prestaties van academische spin-
offs beïnvloed worden door de relatie die ze hebben met de universiteit. Met andere 
woorden, heeft het hebben van een sterke of zwakke relatie met de universiteit invloed 
op de prestaties van de spin-off? Zo ja, wat voor invloed heeft de relatie op de prestaties?  
Dit is belangrijk om te weten zodat academische spin-offs  in de toekomst een optimale 
relatie kunnen krijgen met de universiteit, zodat er succesvollere academische spin-offs 
zullen ontstaan.  
 
De relatie tussen universiteit en spin-offs is een concept dat bestaat uit meerdere 
aspecten. Om deze reden zal de centrale onderzoeksvraag beantwoord worden aan de 
hand van de onderstaande deelvragen. Over een aantal aspecten is al het een en ander 
bekend, maar over andere aspecten is tot op heden minder bekend. Waarom er in dit 
onderzoek voor deze aspecten is gekozen komt uitgebreid aan bod in paragraaf 2.6.  
 

1. In hoeverre worden de prestaties van academische spin-offs in Eindhoven en Leuven 
beïnvloed door de toewijding van de spin-offs aan de relatie met de universiteit? 
 

2. In hoeverre worden de prestaties van academische spin-offs in Eindhoven en Leuven 
beïnvloed door de mate van autonomie van de spin-offs?  

 
 

De eerste deelvraag gaat over de toewijding van academische spin-offs om de relatie met 
de universiteit in stand te houden. Er wordt onderzocht of de mate van toewijding 
invloed heeft op de prestaties van academische spin-offs. In hoofdstuk vier wordt er 
uitgebreid beschreven hoe concepten zoals “prestaties” en “toewijding” vertaald zullen 
worden naar concreet waarneembare termen. 
De tweede deelvraag gaat over de autonomie die de academische spin-offs hebben bij 
het besturen van de spin-off. Er wordt gekeken of de mate van autonomie invloed heeft 
op de prestaties van deze bedrijven.  
 

3. In hoeverre worden de prestaties van academische spin-offs in Eindhoven en Leuven 
beïnvloed door de sociale nabijheid tussen de universiteit en spin-off?  
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In de derde deelvraag wordt geanalyseerd of sociale nabijheid tussen universiteit en 
spin-off de prestaties beïnvloedt.  Sociale nabijheid is de mate waarin relaties tussen 
actoren sociaal verankerd zijn (Boschma, 2005). Relaties zijn sociaal verankerd als ze 
gebaseerd zijn op onderling vertrouwen als gevolg van vriendschap, familie of 
gemeenschappelijke ervaringen.    
 

4. In hoeverre worden de prestaties van academische spin-offs in Eindhoven en Leuven 
beïnvloed door de geografische afstand tussen universiteit en spin-off? 

 
Bij deelvraag vier komt de geografische afstand tussen universiteit en academische spin-
offs aan bod. Er wordt gekeken welke invloed de afstand tussen universiteit en spin-off 
heeft op de prestaties van academische spin-offs. Met andere woorden, zijn spin-off 
bedrijven die zich in de geografische nabijheid bevinden van universiteiten succesvoller 
dan spin-off bedrijven die deze nabijheid niet hebben?   
 

1.8 Onderzoeksbenadering 
De rol van theorie in dit onderzoek zal met name deductief zijn. In het theoretisch kader 
worden er op basis van de bestaande literatuur hypotheses opgesteld. Het is de 
bedoeling dat er door het analyseren van empirische gegevens theorie getest wordt. De 
theorie en de hypotheses die hieruit voort komen begeleiden het proces van data 
verzameling (Bryman, 2008).  
 
De empirische gegevens zijn verzameld aan de hand van schriftelijke enquêtes. De 
bedrijven die geënquêteerd zijn, zijn spin-off bedrijven die ten minste twee jaar oud zijn 
en waarvan tenminste één van de oprichters verbonden is geweest of nog steeds 
verbonden is aan tenminste één van de universiteiten (TU/e of KUL). De uitkomsten van 
deze enquêtes worden vervolgens ingevoerd in het statistische computerprogramma 
SPSS. Op deze manier is de verzamelde data rijp om geanalyseerd te worden met behulp 
van verschillende multivariabele analysemethoden. Het doel van deze analyses is het 
testen van de hypotheses die voort gekomen zijn uit de theorie.  
  

1.9 Leeswijzer 
In hoofdstuk twee zal de theorie omtrent academische spin-offs nader verkend worden. 
Dit hoofdstuk begint  met de rol die universiteiten spelen bij het stimuleren van 
regionale economische ontwikkeling. Een belangrijk mechanisme dat universiteiten 
hierbij gebruiken, is de oprichting van academische spin-offs. Daarom wordt er hierna 
ingegaan op het concept van academische spin-offs. Er komen verschillende definities 
van academische spin-offs uit de literatuur aan de orde.  Vervolgens is er ruimschoots 
aandacht voor de factoren die het ontstaan van academische spin-offs bepalen. Hierbij 
zal het accent liggen op regionale verschillen in academische spin-off activiteit. Waarom 
is er in bepaalde regio’s meer spin-off activiteit dan in andere regio’s? Hier op volgend 
worden de factoren die de prestaties van academische spin-offs beïnvloeden behandeld. 
De verkenning van de bestaande literatuur zal uiteindelijk leiden tot het vormen van 
hypotheses. Deze hypotheses zullen gefundeerd worden door de bestaande literatuur en 
vervolgens getoetst worden aan de hand van verzamelde empirische data en 
multivariabele statistische analyses.  
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Hoofdstuk drie dient om een achtergrondinformatie van de geselecteerde regio’s 
Eindhoven en Leuven te geven. Het doel hiervan is om de regio’s en hun kenmerken in 
de context van dit onderzoek te plaatsen. Hoofdstuk vier zal bestaan uit het 
methodologisch kader. De selectieprocedures van de cases komen aan bod evenals de 
responsratio van de geselecteerde cases. Ook wordt in dit hoofdstuk uitgelegd hoe de 
concepten die centraal staan in dit onderzoek vertaald zijn naar concreet waarneembare 
termen.  
 
Hoofdstuk vijf bestaat uit de resultaten van het onderzoek. De bevindingen van de 
empirische analyses worden beschreven en teruggekoppeld aan de theorie. De 
hypotheses worden getoetst en vervolgens verworpen of ondersteund. De presentatie 
van de bevindingen wordt bepaald door de specifieke deelvragen die leidend zijn voor 
de richting van het onderzoek.  
 
Het laatste hoofdstuk is de conclusie. Hierin zal een antwoord worden gegeven op de 
onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek. Daarnaast zal de conclusie 
aanbevelingen geven voor verder onderzoek naar academische spin-offs. Dit hoofdstuk 
zal eindigen met enkele beleidsaanbevelingen voor universiteiten ten aanzien van hun 
stimuleringsbeleid voor academische spin-offs.   
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2. Theoretisch kader 
 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de bestaande literatuur over academische spin-offs nader 
verkend. Het is belangrijk om te weten wat er al over het onderwerp bekend is omdat op 
deze manier voorkomen wordt dat er zaken onderzocht worden die al eerder 
onderzocht zijn. Daarnaast is het van belang om zo het onderzoek richting te kunnen 
geven. De theorie heeft een richtinggevende rol binnen het empirische gedeelte van het 
onderzoek. Paragraaf twee van dit theoretische hoofdstuk gaat over de rol die 
universiteiten spelen bij het stimuleren van regionale economische ontwikkeling. In 
paragraaf drie wordt er ingegaan op het concept van academische spin-offs. Hierbij 
komen verschillende definities van academische spin-offs uit de literatuur aan de orde, 
waaronder de definitie die in dit onderzoek gehanteerd zal worden. Vervolgens is er 
ruimschoots aandacht voor de factoren die het ontstaan van academische spin-offs 
beïnvloeden. Hierbij zal het accent liggen op regionale verschillen in academische spin-
off activiteit. De leidende vraag hierbij is waarom er in bepaalde regio’s meer spin-off 
activiteit is dan in andere regio’s. In paragraaf vijf worden de factoren die de prestaties 
van academische spin-offs beïnvloeden behandeld. Een van de factoren die de prestaties 
van spin-offs beïnvloedt, is de relatie tussen universiteit en spin-offs. Omdat deze relatie 
en de invloed hiervan op de prestaties in dit onderzoek centraal staan, komt deze relatie 
in een aparte paragraaf aan bod. De verkenning van de bestaande literatuur zal 
uiteindelijk leiden tot het vormen van hypotheses. 

 

2.2 De rol van universiteiten bij regionaal economische groei 
Een universiteit is voor een regio van groot belang. Een universiteit zorgt bijvoorbeeld 
voor werkgelegenheid en het voorziet de arbeidsmarkt van hoogopgeleid personeel. Van 
oudsher is de rol van universiteiten tweeledig. Universiteiten hebben de taak om 
mensen te onderwijzen en op te leiden. Daarnaast hebben ze de verantwoordelijkheid 
om geavanceerd onderzoek uit te voeren teneinde de wetenschappelijke kennis te 
vergroten (Bathelt et al., 2010; Mueller, 2006). Maar de rol van universiteiten heeft zich 
de laatste decennia langzamerhand uitgebreid. Tegenwoordig worden universiteiten 
door politici en beleidsmakers tevens gezien als een bedrijfsmatige onderneming die de 
regionale economische groei kan stimuleren (Etzkowitz & Viale, 2010; Landry et al., 
2007; Rothermael et al., 2007). De opkomst van de ‘ondernemende universiteit’ is te 
verklaren door een groot aantal factoren. Volgens  Landry et al. (2007) is de opkomst 
van academisch ondernemerschap grotendeels te verklaren door de nieuwe wetten met 
betrekking tot intellectuele eigendommen, zoals de Bay-Dole Act in Amerika. Deze wet 
maakte het voor Amerikaanse universiteiten mogelijk om de eigendomsrechten van 
nieuwe technologische uitvindingen in het bezit te houden en te exploiteren. Bovendien 
is de opkomst van ondernemende universiteiten een logisch gevolg van enkele grote 
technologische doorbraken die uitermate geschikt waren voor commerciële uitbuiting 
zoals microprocessors, genetische manipulatie en de nanotechnologie (Rothermael et 
al., 2007). Daarnaast is de toename van  het beschikbare risicokapitaal een stimulans 
geweest voor de opkomst van academisch ondernemerschap. Een andere verklarende 
factor hiervoor is volgens Landry et al. (2007), Benneworth & Charles (2005) en Anselin 
et al. (1997) de toegenomen aandacht voor het belang van (wetenschappelijke) kennis 
bij economische groei. Dit is mede te danken aan de endogene groeitheorie van Romer 
(1990). Binnen deze theorie zijn technologische veranderingen de motor van 
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economische vooruitgang.  De opeenstapeling van nieuwe kennis en de verspreiding 
hiervan leiden tot technologische veranderingen. De technologische veranderingen 
zorgen voor nieuwe producten en processen waardoor de productiviteit van een regio 
toeneemt (Romer, 1990). De universiteit is niet alleen belangrijk bij het produceren van 
kennis, maar ook bij het creëren van menselijk kapitaal in de vorm van hoogopgeleid 
personeel (Anselin et al., 1997). De essentie van wetenschappelijk onderzoek in het 
stimuleren van technologische innovaties en hiermee productiviteitsgroei, is te danken 
aan de publieke aard van onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek en de kennis die 
hieruit voortkomt, moet in principe voor iedereen beschikbaar zijn (Merton, 1973). 
Omdat kennis een publiek bezit is kan dit resulteren in positieve externaliteiten voor de 
publieke sector in de vorm van kennisspillovers (Anselin et al., 1997). Verschillende 
empirische onderzoeken hebben dan ook aangetoond dat er een positieve relatie bestaat 
tussen de geproduceerde kennis in een regio en de regionaal economische groei binnen 
een regio (Anselin et al., 1997; Moreno et al., 2005; Mueller, 2006).  
 

“As governments are seeking to promote knowledge-based activities whilst reducing overall 
expenditure, governments have looked to universities to support the creation of these 
knowledge economies (Goddard & Chatterton, 2003) and universities have become 
something of a ‘golden goose’ for governments seeking light-touch valorization policies 
producing significant economic benefits.” (Benneworth & Charles, 2005, p. 538) 

 
Universiteiten en hun relaties met het bedrijfsleven worden steeds belangrijker binnen 
de economie van een regio. Dit blijkt onder meer uit het citaat hierboven. Benneworth & 
Charles (2005) noemen universiteiten zelfs een “gouden gans” bij het creëren van 
regionaal economische voordelen. Academisch ondernemerschap en relaties tussen 
bedrijfsleven en universiteiten kunnen functioneren als mechanisme voor 
kennisuitwisseling, maar eveneens als mechanisme voor het commercialiseren van 
kennis (Mueller, 2006). Er zijn verschillende ondernemende activiteiten waarmee een 
universiteit kennis kan uitwisselen of commercialiseren. Voorbeelden van deze 
ondernemende activiteiten zijn het verkopen van patenten en licenties, het creëren van 
business incubators, het ontwikkelen van kennisparken, het investeren in start-ups en 
het stimuleren van academische spin-offs (Rothermael et al., 2007).  In de volgende 
paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op één van deze ondernemende activiteiten van 
universiteiten: het stimuleren van academische spin-offs.  

 

2.3 Academische spin-offs 
Een geschikte manier om wetenschappelijke kennis over te dragen aan het bedrijfsleven 
en om te zetten in commercieel succes is in de vorm van academische spin-offs (Nlemvo 
et al., 2002). In de literatuur bestaan er verschillende definities van dit concept. Het 
concept van academische spin-offs is een vaag en algemeen concept en daarom is het 
van belang om een aantal definities te bespreken alvorens te komen tot de definitie die 
in dit onderzoek gehanteerd zal worden. Een uitgebreid overzicht van verschillende 
definities voor academische spin-offs is beschreven door Pirnay et al. (2003).  
 
De definitie die gehanteerd wordt door Roberts & Malone (1996) omschrijft 
academische spin-offs als een mechanisme waarmee overheden economische 
meerwaarde willen creëren uit hun R&D-activiteiten door het overbrengen van kennis 
van een R&D-instelling naar een commerciële organisatie. In deze definitie wordt echter 
geen rekening gehouden met het type R&D-instelling waaruit een spin-off ontstaat.  
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Een R&D-instelling kan een onderzoeksinstituut zijn maar dit hoeft niet per definitie een 
universiteit of academisch instituut te zijn. Shane (2004) omschrijft academische spin-
offs als nieuwe bedrijven die opgericht zijn om wetenschappelijke kennis die gecreëerd 
is in een academische institutie uit te buiten. De definities van Roberts & Malone (1996) 
en Shane (2004) zijn brede omschrijvingen van het fenomeen academische spin-offs, 
maar er wordt door hen geen belang gehecht aan de individuen die betrokken zijn bij de 
oprichting van het bedrijf. De individuen kunnen afkomstig zijn uit de universiteit maar 
het is ook mogelijk dat deze niet afkomstig zijn uit de universiteit. De relatie tussen 
universiteit en spin-off staat centraal in dit onderzoek en daarom moet de definitie van 
een academische spin-off ook aandacht hechten aan de afkomst van het individu die 
betrokken is bij de oprichting. Een eenduidige en duidelijke definitie waarbij wel 
aandacht is voor de afkomst van de oprichters is de definitie geformuleerd door Smilor 
et al. (1990): 
 

“A company that is founded (1) by a faculty member, staff member or student who left the 
university to start a company or who started the company while still affiliated with the 
university; and/or (2) around a technology or technology-based idea developed within the 
university” (Smilor et al., 1990, p. 64) 

 
Bovenstaande definitie zal binnen dit onderzoek gehanteerd worden als er gesproken 
wordt over academische spin-offs. Binnen deze definitie is het mogelijk dat de oprichter 
van een spin-off werkzaam is geweest of nog steeds werkzaam is binnen de universiteit. 
Dit is bij de meeste definities niet het geval, terwijl dit in de praktijk vaak wel het geval is 
(Johansson et al., 2005).  

 

2.4 Het ontstaan van academische spin-offs  
Bekende universiteiten zoals Stanford University en Massachusetts Institute of 
Technology hebben in het verleden een bijdrage geleverd bij het ontstaan van vele 
succesvolle bedrijven zoals Google, Lycos en Hewlett Packard. Dit resulteerde in de 
wereldberoemde high-tech clusters ‘Silicon Valley’ in California en ‘Route 128’ in 
Massachusetts (Di Gregorio & Shane, 2003). Maar niet elke universiteit slaagt er in om 
zulke succesvolle spin-offs te creëren. Daarom is het belangrijk om te weten welke 
factoren het ontstaan van academische spin-offs beïnvloeden. 
 
Het ontstaan van academische spin-offs is een proces waarbij individuele 
wetenschappers of een team van wetenschappers een belangrijke rol spelen. Daarom 
wordt de beslissing om al dan niet een bedrijf te starten allereerst bepaalt door 
persoonlijke kenmerken van de personen in kwestie (Di Gregorio & Shane, 2003; Fini et 
al., 2009; O’Shea et al., 2008).  
 
2.4.1 Kenmerken universiteit 
Gras et al. (2008) tonen aan dat de excellentie van menselijk kapitaal binnen een 
universiteit een sterke samenhang vertoont met het ontstaan van academische spin-offs. 
O’Shea et al. (2005) bevestigen de bevindingen van Gras et al. (2008) omtrent de 
excellentie van menselijk kapitaal. Wetenschappers met meer kwaliteit hebben 
baanbrekende kennis en kritieke expertise in huis en zijn daarom beter in staat tot 
radicale innovaties en valorisatie. De aanwezigheid van zogenaamde ‘star scientists’ 
zoals Zucker et al. (2001) beschrijven, wordt ook door Di Gregorio & Shane (2003) en 
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Powers & McDougall (2005) beschouwd als positieve invloed op het ontstaan van 
academische spin-offs.  
 
De bevindingen van Lockett & Wright (2005) tonen aan dat het aantal academische spin-
offs positief samenhangt met de universiteitsuitgave aan intellectuele 
eigendomsbescherming en de capaciteiten van een Technology Transfer Office (TTO). 
TTO’s zijn erop gericht om de kennis die ontwikkeld is binnen universiteiten zo goed 
mogelijk op de markt te brengen. Overeenkomstig met de bevindingen van Lockett & 
Wright (2005) tonen Lawton Smith & Ho (2006), O’Shea et al. (2005) en Powers & 
McDougall (2005) aan dat het ontstaan van academische spin-offs positief samenhangt 
met de capaciteiten van een TTO. Daarnaast wordt het aantal academische spin-offs 
mede bepaald door padafhankelijkheid en gemaakte keuzes in het verleden (O’Shea et 
al., 2005).  
 
De aanwezigheid van financiële hulpbronnen binnen een universiteit heeft een positieve 
invloed op het aantal academische spin-offs van een universiteit (Gras et al., 2008). Ook 
Di Gregorio & Shane (2003), O’Shea et al. (2005) en Powers & McDougall (2005) stellen 
dat de grootte en de aard van de financiële hulpbronnen van een universiteit positief van 
invloed zijn op het aantal academische spin-offs in een regio.  
 
2.4.2 Institutionele factoren 
Naast de organisatorische kenmerken van een universiteit zijn er institutionele factoren 
die het ontstaan van academische spin-offs mede bepalen (O’Shea et al., 2008).  Dit zijn 
factoren die te maken hebben met formele en informele normen, waarden, wetten en 
regels. Het bestaan van een ‘ondernemend klimaat’ in de omgeving van de universiteit is 
hiervan een goed voorbeeld (Gilsing et al., 2009).  Ook Lawton Smith & Ho (2006) geven 
de heersende ondernemende cultuur van de regio Oxford als verklaring voor het sterk 
toegenomen aantal academische spin-offs binnen deze regio. Een institutionele factor 
die deze cultuur mede gecreëerd heeft, is het nationale beleid dat in Engeland werd 
gevoerd met betrekking tot academisch ondernemerschap.  Een voorbeeld van gericht 
beleid in het kader van academisch ondernemerschap is het initiatief van de Engelse 
overheid voor het Universities Challenge Fund (Lawton Smith & Ho, 2006). Dit fonds is 
in 1999 in het leven geroepen om de financieringsmogelijkheden van wetenschappelijk 
onderzoek en de commerciële uitbuiting hiervan te vergroten (Isis Innovation, 2011). 
Een andere institutionele factor is de manier waarop men tegen de relatie tussen 
wetenschap en bedrijfsleven aankijkt. In sommige culturen is het gebruikelijk dat 
wetenschappers kennis commercieel uitbuiten terwijl andere culturen dit fenomeen als 
onwenselijk beschouwen (Nlemvo et al., 2002).  
 
2.4.3 Lokale context en het ontstaan van academische spin-offs 
Het ontstaan van academische spin-offs hangt sterk af van lokale economische factoren.  
De beschikbaarheid van extern risicokapitaal in een regio is volgens Wright et al. (2006) 
en Zhang (2009) een van de belangrijkste redenen voor het ontstaan van spin-offs. 
Vooral in de eerste fase vinden academische spin-offs extern risico kapitaal belangrijker 
dan intern kapitaal (Wright et al., 2006). Net als O’Shea et al. (2005) tonen ook Wright et 
al. (2004) aan dat de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het verschaffen van 
risicokapitaal van belang is voor het ontstaan van academische spin-offs. Ten eerste 
omdat ze over de benodigde financiële hulpbronnen beschikken en ten tweede omdat ze 
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de commerciële ervaring hebben om succesvolle bedrijven te starten (O’Shea et al., 
2008).  
 
De kennisinfrastructuur van een regio wordt eveneens beschouwd als een factor die van 
invloed is op het ontstaan van academische spin-offs. De rol van ondernemende 
universiteiten, clusters van technologische bedrijven en incubators zijn bijvoorbeeld van 
grote invloed geweest op het ontstaan van de technologische topregio Route 128 in 
Massachusetts (O’Shea et al., 2007). De aanwezigheid van ondernemende universiteiten 
lijkt noodzakelijk voor het ontstaan van academische spin-offs maar alleen de 
aanwezigheid van een grote hoeveelheid kennis is niet voldoende (Feldman & Francis, 
2003).  De regionale kennisinfrastructuur van een regio moet ook in staat zijn om de 
aanwezige kennis op een geschikte manier te verspreiden.  
 
Daarnaast is ook de industriestructuur van een regio van invloed op het aantal 
academische spin-offs dat een regio voortbrengt. Sectoren verschillen sterk in de mate 
waarin ze een vruchtbare bodem bieden voor de ontwikkeling van academische spin-
offs (Gilsing et al., 2009).  Met name sectoren waarin techniek een belangrijke rol speelt, 
zoals de Life Sciences-sector en de ICT-sector, zijn sectoren met een voordelige basis 
voor het ontstaan van academische spin-offs (Zhang, 2009). In onderzoek naar 
Amerikaanse bedrijven wordt aangetoond dat meer dan 50 procent van alle nieuwe 
bedrijven in de biofarmaceutische industrie in de periode 1992-2001 academische spin-
offs waren (Zhang, 2009). 
 

2. 5 De prestaties van academische spin-offs  
Het onderzoeken van de factoren die de prestaties van academische spin-offs 
beïnvloeden, is complex. Dit is deels te verklaren door het gebrek aan geschikte 
bruikbare data over een langere periode (Lawton Smith & Ho, 2006; Zhang, 2009). 
Daarnaast is het meten van prestaties door middel van een aantal indicatoren niet 
geheel nauwkeurig, omdat de indicatoren slechts een kleine inkijk geven in een gedeelte 
van het veelzijdige karakter van het prestatieconcept. Indicatoren die veel gebruikt 
worden voor het meten van economische prestaties zijn de overlevingsratio, de 
winstgevendheid, de omzetgroei, de omzetgroei per werknemer, de 
werkgelegenheidsgroei en de eventuele beursgang van de bedrijven (Gras et al., 2008; 
Lawton Smith & Ho, 2006; Walter et al., 2006; Zhang, 2009). In hoofdstuk 4 komt aan 
bod hoe de prestaties van academische spin-offs in dit onderzoek gemeten zijn.  
 
Evenals bij het ontstaan van academische spin-offs is ook het presteren van de bedrijven 
afhankelijk van de persoonlijke kenmerken van de wetenschappers die betrokken zijn 
bij de spin-off. Zo spelen eerdere ondernemerservaring, werkervaring en 
wetenschappelijke ervaring van de ondernemende wetenschapper een positieve rol bij 
de prestaties academische spin-offs (Bekkers et al., 2006; Van der Steen et al., 2010; 
Vohora et al., 2004).  
 
2.5.1 Kenmerken spin-off 
In onderzoek van Gras et al. (2008) wordt aangetoond dat de aanwezigheid van 
‘excellente wetenschappers’ in het management van de spin-off, van positieve invloed is 
op de prestaties van academische spin-offs. Deze bevinding komt overeen met de 
bevinding van Owen-Smith & Powell (2003). Zij stellen dat de wetenschappelijke 
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capaciteiten van de wetenschappers een voordelige impact hebben op de slagingskans 
van een spin-off.  
 
Omdat academische spin-offs vaak in de beginfase (niet)financiële hulpbronnen 
ontberen zijn de formele en informele netwerken van de ondernemers/wetenschappers 
van groot belang voor het verkrijgen van hulpbronnen. De netwerkcapaciteiten van een 
bedrijf hebben een positieve invloed op de prestaties van spin-off bedrijven (Shane & 
Stuart, 2002; Walter et al., 2006). Met netwerkcapaciteiten wordt het vermogen tot het 
aangaan en gebruiken van samenwerkingsrelaties tussen bedrijven en instellingen 
bedoeld. Shane & Stuart (2002) stellen in aanvulling hierop dat het sociaal kapitaal van 
de oprichters een gunstig effect heeft op de prestaties van de spin-off. Daarnaast hangen 
goedlopende zakelijke relaties tussen universiteit en spin-off positief samen met de 
prestaties (Zahra et al., 2007). Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat 
samenwerkingsrelaties zorgen voor de uitwisseling van kennis en andere hulpbronnen 
die belangrijk zijn voor het opbouwen van de capaciteiten van een spin-off (Philips, 
2002). 
 
Een ander kenmerk van de spin-off bedrijven is de formele afstand tussen een 
universiteit en een spin-off. In Nederland is het gebruikelijk dat de formele afstand 
redelijk klein is. Het is gangbaar dat een wetenschapper in Nederland  nauw betrokken 
blijft bij het nieuwe bedrijf terwijl in Amerika vaak een externe ondernemer wordt 
aangesteld om het bedrijf te runnen (Bekkers et al., 2006).  Een kleine formele afstand  
(grote sociale nabijheid) kan leiden tot voordelen zoals toegang tot hulpbronnen en het 
vergroten van vertrouwen (Djokovic & Souitaris, 2008). Maar te veel sociale 
verankering van de spin-off in de omgeving van de universiteit kan negatieve effecten 
hebben omdat de spin-off te veel gericht blijft op de academische wereld (Bekkers et al., 
2006). Daarnaast kan het gevaar optreden dat de spin-off te veel afhankelijk raakt van 
de hulpbronnen van de universiteit, met als gevolg dat de spin-off zelf niet meer in staat 
is om de hulpbronnen te vergaren (Johansson et al., 2005).  
 
2.5.2 Lokale context en de prestaties van academische spin-offs 
Een factor die de prestaties van academische spin-offs positief beïnvloedt, is de 
aanwezigheid van een regionaal (technologisch) cluster (Bekkers et al., 2006). Een 
regionaal cluster is een geografische concentratie van gerelateerde bedrijven en 
instituten (Porter, 1990). Academische spin-offs kunnen binnen een regionaal cluster 
profiteren van geografische nabijheid van deze bedrijven en instituten. De uitwisseling 
van moeilijk overdraagbare kennis is makkelijker binnen een cluster aangezien de 
geografische afstand kleiner is. Daarnaast bevinden zich in een cluster informele 
contacten zoals voormalige collega’s en zijn de mogelijkheden tot het gebruik van 
laboratoriumfaciliteiten of tot het aantrekken van nieuw talent groot (Dahl & Pedersen, 
2003. Een andere belangrijk voordeel van een cluster is de aanwezigheid van meer 
risicokapitaal (Bekkers et al., 2006).  
 
Het ontstaan van academische spin-offs is een lokaal fenomeen. Zhang (2009) heeft in 
een onderzoek naar Amerikaanse spin-offs aangetoond dat meer dan tweederde van de 
academische spin-offs zich bevinden in dezelfde staat als de universiteit waaruit ze 
ontstaan zijn. Een verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat clusters een gunstige 
broedplaats zijn voor spin-offs (Bekkers et al., 2006). Bovendien bevindt een groot deel 
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van het sociaal kapitaal van wetenschappers zich in de regio van de voormalige 
universiteit (Shane & Stuart, 2002). 
 
2.5.3 Universiteitsbeleid 
Universiteitsbeleid ten aanzien van academische spin-offs is een andere factor die van 
invloed is op de prestaties van academische spin-offs (Bekkers et al., 2006). Het beleid 
van een universiteit is echter een meerkoppige draak die moeilijk te ontleden is. Volgens 
Bekkers et al. (2006) zijn duidelijke universiteitsregels en een beperkte betrokkenheid 
van de uitvinder in de spin-off beide van positieve invloed op het succes van een spin-
off. Daarnaast is ook de mate van deelname van de universiteit in een spin-off van 
belang. Vooral in de beginfase hebben spin-offs een gebrek aan geld, dit beperkt de 
mogelijkheden van het bedrijf. De bereidheid van universiteiten om een aandeel te 
nemen in spin-offs is positief van invloed op het succes van academische spin-offs 
(Bekkers et al., 2006).  
 
Naast het strategische beleid zoals dat wordt opgesteld door beleidsmakers van 
universiteiten is ook de implementatie van het beleid van betekenis voor de prestaties 
van spin-offs. Een onderdeel van de beleidsimplementatie is de organisatorische 
inrichting van het beleid. Dit heeft te maken met de rol van de TTO van de universiteit. 
Bekkers et al. (2006) stellen dat een TTO die als onafhankelijke partij opereert de 
succeskans van spin-offs vergroot. Een andere observatie van Bekkers et al. (2006) is 
dat de mate van professionalisering en commercialisering van een TTO van invloed is op 
de prestaties van spin-offs. In Nederland zijn TTO’s inflexibel en daardoor niet instaat 
om kwalitatief hoogwaardig personeel aan te trekken. Dit heeft een negatieve invloed op 
de prestaties van spin-offs.  Ook Lawton Smith & Ho (2006) stellen dat de kwaliteit en 
kwantiteit van TTO personeel van invloed is op de prestaties van spin-off bedrijven.  
 
Gras et al. (2008) tonen aan dat de overdracht van zowel financiële als niet-financiële 
hulpbronnen van universiteiten aan spin-offs positief van invloed is op de prestaties van 
academische spin-offs. Onder niet-financiële hulpbronnen worden bijvoorbeeld training, 
advies en onderzoeksfaciliteiten verstaan. Ook Bekkers et al. (2006) stellen vast dat een 
actieve ondersteunende rol van een universiteit een positief effect heeft op de prestaties 
van spin-offs. Deze actieve ondersteunende rol bestaat vooral uit het bieden van niet-
financiële hulpbronnen zoals advies, faciliteiten en huisvesting. 

 

2.6 Hypotheses 
In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen uit de theorie met betrekking tot 
de relatie tussen universiteit en academische spin-offs, geformuleerd in de vorm van 
hypotheses. Deze hypotheses zullen aan de hand van empirische gegevens getoetst 
worden. Dit wordt gedaan om een antwoord te kunnen geven op de centrale 
onderzoeksvraag.  
 
In figuur 2 staan de onafhankelijke variabelen weergegeven in het conceptueel model. 
De onafhankelijke variabelen zijn de aspecten van de relatie tussen de universiteit en 
academische spin-offs. Er wordt gekeken wat de invloed is van de relatie op de 
afhankelijke variabele. De afhankelijke variabele is in dit onderzoek de prestatie van een 
academische spin-off. Zoals in figuur 2 te zien is, worden in dit onderzoek vijf aspecten 
van de relatie tussen universiteit en academische spin-off behandeld. Daarnaast zullen 
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de prestaties van academische spin-offs gecontroleerd worden voor andere variabelen. 
Deze controle variabelen worden geanalyseerd om te onderzoeken of de prestaties niet 
voor een (groot) deel verklaard worden door andere variabelen dan de relatie. Over de 
operationalisatie van de concepten die worden weergegeven in figuur 2, wordt in 
hoofdstuk 4 verder ingegaan. Ook zal hierin worden beargumenteerd waarom er voor 
deze controle variabelen is gekozen.  
 

 
 
2.6.1 Hypothese 1 
In de alliantie literatuur is de mate waarin samenwerkingspartners toegewijd zijn om 
een relatie in stand te houden een belangrijke factor voor gezamenlijk en individueel 
succes van bedrijven (Scholten et al., 2007). Toewijding van partners wordt door Porter 
et al. (1974) gedefinieerd als de bereidheid van partners om inspanning te leveren ten 
behoeve van de relatie. Dit komt er op neer dat toewijding de tijd, moeite en geld omvat 
die de spin-off reserveert om de relatie in stand te houden. In de literatuur is er echter 
nog maar nauwelijks onderzoek gedaan naar de invloed die de toewijding van partners 
heeft op de prestaties van academische spin-offs.  
 
Scholten et al. (2007) hebben de invloed onderzocht van de mate van toewijding van 
universiteit en spin-off op de legitimiteit van de spin-off. Legitimiteit is weliswaar een 
indicator die aangeeft dat het bedrijf bestaansrecht heeft verworven maar het zegt niets 
over de daadwerkelijke prestaties.  
 
Volgens Bekkers et al. (2006) is de financiële bereidheid van een universiteit om te 
investeren in aandelen van een spin-off van invloed op de prestaties van spin-offs. Ook 
Di Gregorio & Shane (2003) tonen aan dat het nemen van een aandelenbelang in de 
spin-off van positieve invloed is op de ontwikkeling van de spin-off. Deze onderzoeken 
zijn alleen gericht op de financiële toewijding van een universiteit om een relatie te 
bevorderen maar binnen deze onderzoeken was geen aandacht voor andere indicatoren 
die de toewijding meten. 
 
Het is de verwachting dat hoe meer een spin-off bereid is om tijd en geld te investeren in 
de relatie met de universiteit, hoe beter de spin-off presteert. Toegewijde partners 
kunnen meer profiteren van een samenwerkingsrelatie dan minder toegewijde partners.  
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Hypothese 1 luidt dan ook als volgt: 
 
H1: Hoe hoger de toewijding van een academische spin-off om de relatie met de universiteit 
te handhaven, hoe beter de prestaties van een academische spin-off 
 
2.6.2 Hypothese 2 
Bekkers et al. (2006) stelt in navolging van Matkin (2001) dat naarmate de originele 
uitvinder van een patent of technologie minder aandelen in de spin-off bezit, het succes 
van een spin-off groter is. Betrokkenheid van de uitvinder bij een spin-off is niet gunstig 
voor de prestaties van een spin-off, maar Bekkers et al. (2006) en Di Gregorio & Shane 
(2003) stellen dat wanneer een universiteit een aandelenbelang neemt in de spin-off de 
spin-off beter presteert. Behoudens dit is  er nauwelijks onderzoek gedaan naar de 
invloed van de mate van autonomie van de spin-off bij het besturen van de spin-off op de 
prestaties van de spin-off. De reeds bestaande bevindingen zijn tegenstrijdig, maar het is 
aannemelijk dat meer autonomie van een spin-off de besluitvorming vergemakkelijkt en 
hiermee de prestaties bevordert. De tweede hypothese luidt daarom als volgt: 
 
H2: Hoe meer autonomie een academische spin-off heeft, hoe beter een academische spin-
off presteert 
 
2.6.3 Hypothese 3 
Informele contacten en sociale nabijheid tussen samenwerkingspartners 
vergemakkelijkt de samenwerking. Een kleine sociale afstand zorgt voor vertrouwen. 
Naarmate het vertrouwen toeneemt, nemen ook de interacties toe. Over de sociale 
afstand tussen universiteit en spin-off en de invloed hiervan op de prestaties van 
academische spin-offs bestaat onduidelijkheid in de literatuur. Djokovic & Souitaris 
(2008) stellen dat een kleine sociale afstand tussen universiteit en spin-off kan leiden tot 
voordelen zoals de toegang tot hulpbronnen en het vergroten van vertrouwen.  Maar te 
kleine sociale afstand tussen de spin-off en de universiteit kan negatieve effecten hebben 
omdat de spin-off op deze manier te veel gericht blijft op de wetenschappelijke wereld  
(Bekkers et al., 2006). Daarnaast loopt de spin-off het risico dat het afhankelijk wordt 
van hulpbronnen uit de universiteit (Johansson et al., 2005). Desondanks is het de 
verwachting dat sociale nabijheid tussen universiteit en spin-off een positieve invloed 
heeft op de prestaties. Hypothese drie luidt als volgt: 
 
H3: Hoe groter de sociale nabijheid tussen universiteit en academische spin-off, hoe beter 
een academische spin-off presteert 
 
2.6.4 Hypothese 4 
De uitwisseling van moeilijk overdraagbare kennis vergt sociale interactie. Face-to-face 
contact vergroot het onderlinge vertrouwen. Naarmate de afstand tussen universiteit en 
spin-off kleiner is zijn de mogelijkheden tot interactie groter. Informatie, kennis, ideeën, 
maar ook materiële hulpbronnen zoals apparatuur of financiën zijn makkelijker over te 
dragen naarmate de geografische afstand kleiner is. De transactiekosten zijn goedkoper 
als de afstand kleiner is. Transactiekosten zijn kosten die gepaard gaan met het 
overdragen van de kennis of hulpbronnen. Het is aannemelijk dat een kleine afstand 
tussen twee samenwerkende partijen zorgt voor betere prestaties.  
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Academische spin-offs zijn vooral een lokaal verschijnsel. Maar over de positieve invloed 
die geografische nabijheid heeft op de prestaties van academische spin-offs is weinig 
bekend. Er zijn studies die aan hebben getoond dat kleine high-tech bedrijven profiteren 
van kennis spillovers en samenwerkingspartners die geografisch nabij zijn (Audretsch & 
Feldman, 1996). Ferguson en Olofsson (2004) hebben aangetoond dat de geografische 
nabijheid van een universiteit de overlevingskans van academische spin-offs vergroot. 
Lindelöf & Löfsten (2004) stellen dat nieuwe technologische bedrijven die gevestigd zijn 
op de campus van de universiteit beter presteren dan bedrijven die niet gevestigd zijn 
op de campus. Het is de vraag of deze constatering ook voor academische spin-offs  op 
gaat. Hypothese vier luidt als volgt: 
 
H4: Academische spin-offs die op de campus van de universiteit gevestigd zijn presteren 
beter dan academische spin-offs die niet op de campus gevestigd zijn 
 
2.6.5 Hypothese 5 
Het is mogelijk dat de ondernemer na het starten van een academische spin-off niet 
meer officieel verbonden blijft aan de universiteit waaraan hij voorheen verbonden was. 
Het is aannemelijk dat wanneer een ondernemer die verbonden blijft aan de universiteit 
meer voordelen kan behalen uit de relatie met de universiteit dan een ondernemer die 
niet verbonden blijft aan de universiteit. Op het moment dat een ondernemer verbonden 
is aan een universiteit zal hij/zij namelijk eerder toegang hebben tot (materiële) 
hulpbronnen. Eerder onderzoek heeft dit aspect van de relatie nog niet onderzocht. Uit 
onderzoek van Bekkers et al. (2006) is wel gebleken dat het in Amerika gebruikelijk is 
dat wetenschappers onderzoek en ondernemen in grote mate combineren en dat dit een 
positief effect heeft op zowel de onderzoeksresultaten als de bedrijfsresultaten van 
academische spin-offs. Hypothese vijf gaat over het feit of het van invloed is of de 
ondernemer al dan niet officieel verbonden blijft aan de universiteit. Hypothese vijf luidt 
als volgt: 
 
H5: Academische spin-offs waarvan de ondernemer officieel verbonden blijft aan de 
universiteit presteren beter dan academische spin-offs waarvan de ondernemer niet 
officieel verbonden blijft aan de universiteit 
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3. Eindhoven en Leuven  
 

3.1 Inleiding 
De geografische focus ligt in dit onderzoek op de regio’s Eindhoven en Leuven. Deze 
regio’s spelen een belangrijke rol bij de interpretatie van de uitkomsten en daarom is 
het belangrijk om wat achtergrondinformatie over de regio’s te verschaffen. De 
regionale context is van groot belang voor de ontwikkeling van academische spin-off 
bedrijven en daarom is het belangrijk om wat meer te weten over de regio’s. Dit 
hoofdstuk zal kort maar krachtig de belangrijkste informatie van beide regio’s 
beschrijven.  
 

3.2 Achtergrondinformatie Eindhoven 
In de Brainport regio Eindhoven wonen ruim 730 000 mensen. Hiervan wonen ongeveer 
216 000 mensen in de stad Eindhoven. De regio telt ongeveer 400 000 arbeidsplaatsen. 
De regio Eindhoven is in het verleden sterk beïnvloed door de aanwezigheid van 
elektronicabedrijf Philips. De in 1891 opgerichte multinational is belangrijk voor de 
innovatiekracht en werkgelegenheid van de regio. Daarnaast zijn er talloze spin-off 
bedrijven van Philips uitgegroeid tot mondiale spelers zoals NXP en ASML.  
 
In 1956 wordt in Eindhoven de Technologische Universiteit Eindhoven opgericht om de 
regionale economie van zuidoost Nederland een stimulans te geven (Technische 
Universiteit Eindhoven, 2010a). Op dit moment bestaat de TU/e uit negen faculteiten. 
Deze faculteiten bieden samen 12 bacheloropleidingen en 27 masteropleidingen aan. In 
2009 stonden er 7118 studenten ingeschreven aan de TU/e. Daarnaast waren er in 2009 
3131 mensen werkzaam voor de universiteit. Hiervan is bijna 61 procent werkzaam als 
onderzoeksmedewerker, 4 procent als professor, 15 procent als administratief 
medewerker en ongeveer 25 procent als  promovendus (Technische Universiteit 
Eindhoven, 2010a).    
 
Tot eind jaren negentig van de vorige eeuw was de TU/e vooral bezig met toegepast 
technologisch onderzoek en onderwijs.  De TU/e onderhield in het kader hiervan sterke 
relaties met een aantal grote hightech ondernemingen uit de regio (Van Burg, 2010). In 
deze periode heeft de TU/e wetenschappelijke kennis gecommercialiseerd door middel 
van het verkopen of uitlenen van patenten aan deze bedrijven. Een nadelig gevolg 
hiervan was wel dat de wetenschappelijke kennis waar de bedrijven niet in 
geïnteresseerd waren ook niet geëxploiteerd werden (Van Burg, 2010). Door de 
toenemende aandacht voor de commerciële waarde van kennis heeft de TU/e in 1997 de 
TU/e Holding B.V. opgericht. Dit is een maatschappij die als doel heeft de exploitatie van 
wetenschappelijke kennis uit de universiteit te bevorderen. Onderdeel van de TU/e 
Holding is de incubator van de universiteit het TU/e Innovation Lab B.V. Deze incubator 
ondersteunt op actieve wijze startende technologische en kennis intensieve 
ondernemingen die voortkomen uit of gelieerd zijn aan de TU/e (www.tue.nl, 2011). 
 
In navolging van de TU/e draagt ook Philips in 2000 een  steentje bij aan het bevorderen 
van wetenschappelijk ondernemerschap. Het bedrijf ontwikkelt een grote hightech 
campus (HTC) om de innovatiekracht van de regio te versterken (Van Burg, 2010). In 
2003 wordt de HTC opengesteld voor andere bedrijven zodat er een bedrijvenpark is 
waar op een open manier innovaties gestimuleerd worden. In 2003 wordt eveneens 

http://www.tue.nl/
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Incubator3+ opgericht. Deze stichting is opgericht naar aanleiding van een initiatief van 
de TU/e om samen met tien regionale partijen een businessincubator op te richten 
(Technische Universiteit Eindhoven, 2010b).  De stichting moet ervoor zorgen dat 
startende ondernemers gestimuleerd en gesteund worden bij het starten van een 
bedrijf.  
 

3.3 Achtergrondinformatie Leuven 
In de regio Leuven woonde op 1 januari 2010 in totaal ruim 483 000 mensen. In de stad 
Leuven waren dit er ongeveer 95 000 (ADSEI, 2011). De regio Leuven ligt op slechts 
vijftien kilometer van de Belgische hoofdstad Brussel. In de regio Leuven zijn meer dan 
350 hoogwaardige technologie bedrijven gevestigd. Deze bedrijven herbergen samen 
om en nabij de 15 000 arbeidsplaatsen (ELAt, 2008).  
 
De Katholieke Universiteit Leuven (KUL) neemt een belangrijke rol in binnen de regio 
Leuven. De KUL is de oudste  en grootste universiteit van België en is opgericht in 1425. 
De universiteit heeft de legale entiteit van een private instelling, maar in de praktijk 
ontvangt het 85 procent van de financiering van de Belgische federale overheid 
(Debackere & Veugelers, 2005). De KUL bestaat uit 14 uiteenlopende faculteiten. De 
universiteit biedt ongeveer 60 bacheloropleidingen en meer dan 120 masteropleidingen 
aan. Op 1 februari 2010 stonden er 36 923 studenten ingeschreven aan de KUL. Met 
ruim 36 000 studenten is het de grootste Nederlandstalige universiteit (Katholieke 
Universiteit Leuven, 2010). De KUL is daarnaast een van de grootste werkgevers van de 
regio. Er waren in 2009 bijna 18 000 mensen werkzaam bij de KUL. Hiervan werkten er 
ruim 9000 bij de universiteit en ongeveer 8500 bij de Universitaire ziekenhuizen. Van 
het universiteitspersoneel bestond 16 procent uit professors, 43 procent uit 
onderzoeksmedewerkers, 8 procent uit promovendi en 33 procent uit administratieve 
medewerkers.  
 
De KUL kent in tegenstelling tot de TU/e een rijk verleden op het gebied van 
kennisvalorisatie. Al vanaf begin jaren zeventig in de vorige eeuw is men actief bezig met 
het commercialiseren van wetenschappelijke kennis en verbeteren van de relaties 
tussen universiteit en bedrijfsleven (Gilsing et al., 2009; Clarysse et al., 2004; Debackere 
& Veugelers, 2005; Van Looy et al., 2004). De vruchtbare bodem voor dit rijke verleden 
is de oprichting van het KU Leuven Research & Development (LRD) in 1972 geweest. Het 
doel van het LRD is primair het stimuleren en ondersteunen van kennisoverdracht 
vanuit de academische wereld naar de industriële wereld (Van Looy et al., 2004). Om dit 
doel te bereiken biedt het LRD advies en steun aan haar faculteitsleden. Dit rijke 
verleden heeft er voor gezorgd dat verschillende generaties onderzoekers hun carrière 
hebben opgebouwd in de nabijheid van het LRD (Debackere & Veugelers, 2005). 
Vandaag de dag bestaat het LRD uit 46 afdelingen waar ongeveer 600 onderzoekers 
werkzaam zijn. Naast het LRD heeft de KUL in 1997 een eigen fonds voor risicokapitaal 
opgericht. Dit Gemma-Frisius fonds is een fonds waaruit onderzoekers financiële hulp 
kunnen verkrijgen. Het fonds dient om startende ondernemers te ondersteunen bij het 
omzetten van wetenschappelijke kennis in commercieel succes. 
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4. Methodologie 
 

4.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat over het methodologisch kader waarin het onderzoek heeft plaats 
gevonden. Er wordt beschreven welke methodes en technieken gebruikt zijn bij het 
verzamelen en analyseren van de empirische gegevens. Allereerst wordt er uitgelegd 
hoe het onderzoeksontwerp van dit onderzoek er uit ziet.  Hierna wordt beschreven hoe 
de respondenten zijn geselecteerd die in de steekproef zijn opgenomen en hoe deze 
respondenten ondervraagd zijn. Aansluitend op dit gedeelte komt de operationalisatie 
van de concepten aan bod.  In het hierop volgende gedeelte zal kort worden ingegaan op 
de belangrijke variabelen die aangemaakt zijn en waar deze variabelen voor gebruikt 
zullen worden. Tot slot wordt er in gegaan op de kwaliteit van dit onderzoek aan de 
hand van twee prominente criteria binnen de sociale wetenschappen, betrouwbaarheid 
en validiteit.  
 

4.2 Onderzoeksontwerp 
Dit onderzoek is deductief van aard. Dit wil zeggen dat de theorie en de hypotheses die 
hieruit voortkomen, richting geven aan het proces van dataverzameling en de analyses 
hiervan (Bryman, 2008). De hypotheses zullen getest worden aan de hand van 
empirische gegevens. Dit onderzoek is geïnteresseerd in de variatie van de prestaties 
van bedrijven. Met andere woorden, er moeten gegevens verzameld worden van meer 
dan één bedrijf. Het liefst zo veel mogelijk om de variatie zo groot mogelijk te krijgen. 
Gezien de beperkingen met betrekking tot tijd en geld is ervoor gekozen om de 
bedrijven slechts eenmalig te ondervragen. De concepten die in de theorie en 
hypotheses centraal staan, worden vertaald naar concreet waarneembare concepten. De 
concreet waarneembare concepten worden in een enquête omgezet in vragen die deze 
concepten meten, met als doel het verzamelen van een kwantitatieve dataset. Deze 
dataset wordt vervolgens gebruikt voor het opsporen van verbanden en relaties tussen 
verschillende variabelen. Er kan binnen dit onderzoek gesproken worden van een cross-
sectioneel onderzoeksontwerp.  
 

4.3 Dataverzameling 
De onderzoekspopulatie in dit onderzoek bestaat uit alle academische spin-offs van de 
TU/e en de KUL. Het totaal aantal bedrijven binnen deze populatie is beperkt en 
sommige academische spin-offs zijn moeilijk te traceren. Allereerst zijn er zoveel 
mogelijk academische spin-off bedrijven van de TU/e en de KUL opgespoord via 
deskresearch. Er is contact geweest met het Innovation Lab van de TU/e en het Leuven 
Research & Development. Aan hen is gevraagd of en waar de academische spin-offs 
officieel geregistreerd staan. De TU/e heeft alle spin-off bedrijven vanaf 2004 
geregistreerd. In een uitgave van de Technische Universiteit Eindhoven (2010b) staan 
alle spin-off bedrijven van 2004 tot en met 2009. Het LRD heeft een online portfolio van 
alle academische spin-off bedrijven dat voor iedereen toegankelijk is. Dit zijn de officiële 
bronnen die geraadpleegd zijn voor het achterhalen van de academische spin-offs van 
deze twee universiteiten.  
 
Daarnaast is het internet uitgebreid afgezocht naar academische spin-offs van de TU/e 
en de KUL. Dankzij de up-to-date informatie die op het internet te vinden is, is er een 
groot aantal academische spin-off bedrijven getraceerd. Veel academische spin-offs 
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treden namelijk op hun website naar buiten toe als een spin-off van de TU/e of de KUL. 
Op deze manier is een shortlist samengesteld van bedrijven die zichzelf typeren als spin-
off van een van deze universiteiten.  
 
De kans bestaat dat er bij het selecteren van de academische spin-off bedrijven een 
vooroordeel een rol speelde. Er zijn namelijk bedrijven die graag geassocieerd worden 
met de universiteit om hun reputatie te versterken, terwijl zij volgens de definitie geen 
academische spin-off zijn. Anderzijds zijn er ook bedrijven die liever niet gekoppeld 
worden aan de universiteit omdat zij bang zijn dat andere bedrijven hen dan te 
wetenschappelijk en niet commercieel genoeg vinden. Hierdoor kan het zijn dat de 
populatie niet helemaal juist is samengesteld. Om te voorkomen dat er “valse” of 
“onjuiste” academische spin-offs geselecteerd werden is er aan de bedrijven gevraagd of 
zij daadwerkelijk als spin-off getypeerd kunnen worden. Als dit het geval bleek te zijn 
werden zij opgenomen in de steekproef. Dit is geen garantie om de bias tegen te gaan, 
maar het is in ieder geval een dubbele controle. De bedrijven die officieel wel als 
academische spin-off te definiëren zijn maar die via het internet en de hulp van de TTO’s 
niet achterhaald zijn, zijn helaas niet opgenomen in de steekproef.  
 
Uiteindelijk werden er 80 spin-off bedrijven getraceerd die afkomstig zijn uit de TU/e en 
de KUL. Al deze bedrijven voldeden aan de in dit onderzoek geldende definitie van een 
academische spin-off. Deze definitie houdt in dat het bedrijf opgericht is door een 
(voormalig) medewerker of student van de universiteit met behulp van de kennis die 
ontwikkeld is binnen de universiteit. De populatie bestond uit 80 academische spin-off 
bedrijven. Hiervan waren er 45 afkomstig van de TU/e en 35 van de KUL. Op internet is 
vervolgens gezocht naar de CEO/directeur van de bedrijven. Aan de CEO/directeur van 
alle 80 academische spin-offs is een schriftelijke enquête verstuurd met het verzoek om 
deze ingevuld te retourneren. De volledige enquête is te vinden in bijlage 2. Als de 
respondenten binnen vier weken niet gereageerd hadden, werden zij telefonisch 
benaderd om dit alsnog te doen. Op deze manier is een responsratio van 40 procent 
behaald, waarmee het aantal respondenten op 32 spin-off bedrijven is gekomen. Hiervan 
zijn 19 spin-offs afkomstig van de TU/e en 13 van de KUL.  Een overzicht van de 
respondenten is te vinden in tabel 1. 



 28 

Tabel 1: Overzicht respondenten 
Bedrijf Spin-off Oprichting Respondent 
Silver Arrows Multimedia TU/e 2002 Philip van Uden 
Flowid TU/e 2008 Wouter Stam 
IME Technologies TU/e 2008 Ramon Solberg 
Peer+ TU/e 2008 Teun Wagenaar 
Causa TU/e 2008 Jan Jacob Patijn 
Open Controller TU/e 1998 Edwin Krikke 
Drive Train Innovations TU/e 2003 Alex Serrarens 
Insolutions TU/e 2006 Ton Backx 
Studio Ludens TU/e 2007 Wouter Walmink 
Fistuca TU/e 2008 Jasper Winkes 
Slim Renoveren TU/e 2009 Doris de Bruijn 
HemoLab BV TU/e 2004 Jurgen de Hart 
Level Acoustics BV TU/e 2006 Renz van Luxemburg 
Optimal Forming Solutions TU/e 2006 Edinho Bos 
Solid Source IT TU/e 2001 Lucian Voinea 
Unit 040 TU/e 2006 Andreas Huvenaars 
UXsuite TU/e 2009 Aylin Koca 
Validus Technologies TU/e 2007 Nico Verloop 
WVTTK Architecten TU/e 2006 Joost van ’t Klooster 
Custom 8 KUL 2001 Hans Druyts 
Elytra NV KUL 2006 Hans Maenhout 
Silicos KUL 2005 Hans de Winter 
Fugeia KUL 2008 Herman van Mellaert 
EPYC KUL 2001 Wim Govaerts  
M4E NV KUL 2004 Bart Jorissen 
Akilian KUL 2005 Rudi Dierick 
Arcarios BV KUL 2008 Tol Trimborn 
Argon Measuring Solutions KUL 2004 Geert Creemers 
Better3Fruit KUL 2000 Ilse Hayen 
Formac Pharmaceuticals KUL 2007 Jan Rosier 
Thrombogenics KUL 1981 Patrik de Haes 
Okapi Sciences KUL 2008 Erwin Blomsma 
 

4.4 Operationalisatie 
In dit onderzoek staan verschillende concepten centraal die gemeten gaan worden in het 
empirische gedeelte. Elke hypothese bevat op zijn/haar beurt concepten die omgezet 
moeten worden in concreet waarneembare termen.  
 
4.4.1 Toewijding 
In hypothese 1 staat het concept toewijding centraal. Er wordt gekeken wat de invloed is 
van de mate waarin partners toegewijd zijn om een relatie in stand te houden op de 
prestaties van de academische spin-off bedrijven. Toewijding bestaat in dit onderzoek 
uit de bereidheid van een partner om zich in te spannen ten behoeve van een relatie. Dit 
is vertaald naar twee dimensies die deze bereidheid meten: tijd en geld. Hier is voor 
gekozen omdat de financiële toewijding en toewijding gemeten in tijd elkaar aanvullen. 
De operationalisatie is gebaseerd op het concept van Mohr & Spekman (1994), maar hun 



 29 

concept is alleen gericht op tijd en moeite die een partner investeert ten behoeve van de 
relatie.  Als er alleen wordt gekeken of een partner bereid is om tijd te steken in een 
relatie dan wordt echter maar een klein deel van de toewijding gemeten. Op het moment 
dat partners bereid zijn om materiële zaken zoals geld, te investeren in een relatie dan is 
een partner zeker zo toegewijd dan wanneer er alleen tijd wordt geïnvesteerd. Met 
andere woorden, de dimensie tijd hoeft de andere dimensie geld niet uit te sluiten, maar 
ze vullen elkaar wel degelijk aan. Op deze manier wordt het concept van toewijding dus 
completer.  
 
In figuur 3 staan de vragen waarmee de toewijding van een spin-off om de relatie met de 
universiteit in stand te houden gemeten wordt. De  twee vragen maken gebruik van een 
7-punts Likertschaal. Onder de vragen staat de waarde weergegeven die wordt 
toegekend aan de antwoorden. Vervolgens worden de waardes van de twee vragen bij 
elkaar opgeteld. Deze waarde is een index die weergeeft in welke mate een spin-off 
bereid is om de relatie met een universiteit in stand te houden. Hoe hoger de index-score 
is, hoe meer toewijding een spin-off heeft om de relatie met de universiteit in stand te 
houden. Omdat beide vragen dezelfde meetschaal hebben hoeven de schaalscores niet 
gestandaardiseerd te worden.  
 
Figuur 3: Operationalisatie toewijding 

 
 
4.4.2 Autonomie 
Hypothese 2 stelt dat een hoge mate van autonomie een positieve invloed uitoefent op 
de prestaties van academische spin-offs. Autonomie gaat over zelfbestuur en 
verantwoording afleggen aan derden. Daarom wordt autonomie in het kader van dit 
onderzoek geoperationaliseerd aan de hand van twee vragen zoals te zien is in figuur 4. 
Vraag 5 is opgenomen omdat het vooral gaat over de mate waarin de ondernemer zich 
autonoom voelt bij het nemen van (strategische) beslissingen. Het kan zijn dat de 
perceptie van de ondernemer niet overeenkomt met de werkelijkheid en daarom is er 
voor gekozen om in de operationalisatie ook een vraag op te nemen die de relatieve 
invloed van de universiteit kan meten. Hiervoor is vraag 6 gekozen. Het is aannemelijk 
dat naarmate een universiteit meer aandelen bezit van de spin-off, dat de universiteit 
dan ook meer inspraak en zeggenschap heeft bij het management van de spin-off.  
 
De antwoorden van vraag 5 en 6 krijgen scores toegekend. De scores zijn weer gegeven 
onder de vragen. Deze scores worden bij elkaar opgeteld en vormen samen een index-
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score. Deze index-score geeft aan hoe autonoom een spin-off is bij het besturen van het 
bedrijf. Hoe hoger de index-score hoe meer autonomie een spin-off heeft.  
 
Figuur 4: Operationalisatie autonomie 

 
 
4.4.3 Sociale nabijheid 
Sociale nabijheid is het concept dat in hypothese 3 centraal staat. De hypothese stelt dat 
naarmate er sprake is van een grotere sociale nabijheid tussen universiteit en spin-off de 
spin-off beter presteert. In de theorie is naar voren gekomen dat sociale nabijheid gaat 
over de mate waarin een relatie tussen actoren sociaal verankerd is. Dit wil zeggen dat  
ze gebaseerd zijn op onderling vertrouwen als gevolg van vriendschap, familie of 
gemeenschappelijke ervaringen (Boschma, 2005).  In dit onderzoek zal het concept 
echter anders gemeten worden. Het concept gaat in dit onderzoek niet zozeer over de 
manier waarop een relatie sociaal verankerd is. De mate waarin twee actoren elkaar 
vertrouwen is in dit onderzoek belangrijker dan de manier waarop dit vertrouwen 
ontstaan is. Aangezien er in de literatuur verondersteld wordt dat sociale nabijheid het 
vertrouwen vergroot, wordt er in dit onderzoek gekeken naar de mate waarin de 
ondernemers van academische spin-offs de medewerkers van de universiteit 
vertrouwen.  
 
Sociale nabijheid bestaat in dit onderzoek uit twee dimensies. De eerste dimensie gaat 
over de mate waarin actoren op microniveau elkaar vertrouwen. De tweede dimensie 
gaat over de mate waarin de relatie tussen medewerkers van de universiteit en de 
ondernemer van de spin-off een informele relatie is. Een louter zakelijke relatie duidt op 
minder sociale nabijheid terwijl een informele relatie kan duiden op meer sociale 
nabijheid.  
 
In figuur 5 op de volgende pagina, staan de vragen die beide dimensies van sociale 
nabijheid meten.  De vragen maken gebruik van een 5-punts Likertschaal. De 
antwoorden krijgen vervolgens waardes toegekend en deze waarden worden bij elkaar 
opgeteld in een index-score. Deze index-score geeft de sociale nabijheid tussen 
universiteit en spin-off weer. Hoe hoger de score, hoe groter de sociale nabijheid.  
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Figuur 5: Operationalisatie sociale nabijheid 

 
 
4.4.4 Geografische afstand 
Het concept geografische nabijheid is een begrip dat eenduidig gedefinieerd kan worden 
door middel van de afstand tussen twee actoren in kilometers. Maar in dit onderzoek 
wordt gekeken of er verschil in prestaties is waar te nemen tussen spin-off bedrijven die 
op de campus van de universiteit gevestigd zijn en spin-off bedrijven die niet op de 
campus gevestigd zijn. Een sterk punt van de operationalisatie van geografische 
nabijheid op deze manier, is de waarde die de uitkomst kan hebben voor het 
campusbeleid. Is het nou van waarde om op een campus van een universiteit gevestigd 
te zijn of niet? Absolute kilometers zeggen niets over de aanwezigheid op een campus.  
In figuur 6 is te zien met welke vraag de respondenten aan konden geven of zij al dan 
niet op de campus van de universiteit gevestigd zijn.  
 
Figuur 6: Operationalisatie geografische afstand 

 
 
4.4.5 Officiële verbondenheid 
In hypothese vijf wordt gesteld dat ondernemers die officieel verbonden blijven aan de 
universiteit succesvoller zijn dan ondernemers die niet officieel verbonden blijven aan 
de universiteit. Maar het dient enige uitleg hoe het concept officiële verbondenheid 
wordt gemeten. In dit concept gaat het om de aard van de relatie. Het gaat om de vraag 
of een ondernemer officieel verbonden is aan de universiteit. Dit kan in verschillende 
vormen zijn. Het kan zijn dat de ondernemer nog als student staat ingeschreven, maar 
het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de ondernemer zijn functie van hoogleraar blijft 
uitoefenen. In onderstaande figuur 7  staat weergegeven met welke vraag de officiële 
verbondenheid van een ondernemer aan de universiteit wordt vastgesteld.  
 
Figuur 7: Operationalisatie officiële verbondenheid 
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4.4.6 Afhankelijke variabele 
De bovenstaande concepten zijn de onafhankelijke variabelen in dit onderzoek. Er wordt 
geanalyseerd of zij invloed uitoefenen op de prestaties van academische spin-offs. De 
prestatie van een academische spin-off is de afhankelijke variabele. Prestaties van 
bedrijven zijn op verschillende manieren te meten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
omzetgroei per jaar, winstgroei per jaar of werkgelegenheidsgroei per jaar. In dit 
onderzoek is er voor gekozen om de prestaties van de bedrijven te meten aan de hand 
van jaarlijkse werkgelegenheidsgroei. Hier is voor gekozen omdat dit eenvoudig te 
meten is. Bedrijven kunnen huiverig zijn om bij een onderzoek omzet- en winstcijfers 
aan derden prijs te geven. Werkgelegenheidsgroei per jaar is een makkelijk meetbare en 
betrouwbare indicator voor de economische prestaties van een bedrijf. Omdat 
academische spin-offs sterk gericht zijn op onderzoek en ontwikkeling maken veel 
academische spin-off bedrijven in de beginfase niet eens omzet, laat staan winst. Omzet- 
en winstcijfers kunnen dan ook een vertekend beeld geven van de prestaties van een 
bedrijf. Omdat een groot deel van de activiteiten, zeker als het voorspoedig gaat, zal 
bestaan uit onderzoek en ontwikkeling, is het wel aannemelijk dat het aantal 
werknemers van academische spin-offs vanaf de beginfase groeit.  
 
Als een bedrijf meer werknemers aan kan nemen presteert het beter dan wanneer een 
bedrijf geen extra werknemers aan kan nemen.  De groei van de werkgelegenheid wordt 
gecorrigeerd voor het aantal jaren dat een bedrijf bestaat. Een relatief oud bedrijf heeft 
namelijk al meer jaren gehad waarin zij hebben kunnen groeien dan een relatief jong 
bedrijf.  
 
4.4.7 Controle variabele: Leeftijd 
Naast de onafhankelijke variabelen die in dit onderzoek centraal staan, zijn er natuurlijk 
meerdere variabelen die invloed uitoefenen op de afhankelijke variabele. Om te 
controleren of de afhankelijke variabele verklaard wordt door andere factoren, is er een 
aantal controle variabelen opgenomen. Gezien de tijd en middelen die beschikbaar 
waren voor dit onderzoek, is het niet mogelijk om alle controle variabelen mee te 
nemen. In dit onderzoek is er voor gekozen om drie controle variabelen mee te nemen.  
 
Werkgelegenheidsgroei van een academische spin-off wordt weliswaar gecorrigeerd 
voor het aantal jaren dat een bedrijf bestaat, maar om toch te controleren of leeftijd 
meespeelt bij de prestaties van academische spin-offs is de leeftijd van een spin-off als 
controlevariabele opgenomen. Er zal gekeken worden of er een verband bestaat tussen 
de leeftijd van een academische spin-off en de werkgelegenheidsgroei van een 
academische spin-off.  
 
4.4.8 Controle variabele: Aantal concurrenten 
Een andere controle variabele is het aantal concurrenten dat gevestigd is in de regio 
waarin de spin-off gevestigd is. Het is aannemelijk dat onderlinge concurrentie de 
prestaties van bedrijven stimuleert. In navolging van de gedachte van Marshall (1890) is 
de veronderstelling dat de aanwezigheid van veel gelijksoortige bedrijven 
(concurrenten) leidt tot agglomeratievoordelen. De  prestaties van academische spin-off 
bedrijven kunnen mogelijk ook verklaard worden door het aantal concurrenten in een 
regio. De operationalisatie van het concept is te zien  op de volgende pagina in figuur 8.  
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Figuur 8: Operationalisatie aantal concurrenten 

 
 
4.4.9 Controle variabele: Absorptive capacity 
De derde controle variabele is de absorptive capacity van een academische spin-off. 
Volgens Cohen & Levinthal (1990) is absorptive capacity het vermogen van bedrijven 
om kennis te herkennen, aan te passen en toe te passen. Zij veronderstellen dat hoe 
groter dit absorberende vermogen is, hoe beter zij presteren. Bedrijven met veel 
absorptive capacity zijn namelijk eerder in staat om te anticiperen op nieuwe kennis, 
maar ook op veranderingen in de markt. Hierdoor zijn ze flexibeler en dit vergroot het 
concurrentievermogen van de bedrijven.  
 
Volgens Zahra & George (2002) bestaat het concept absorptive capacity uit vier 
dimensies: acquisitie van kennis, assimilatie van kennis, transformatie van kennis en 
exploitatie van kennis.  De eerste dimensie wordt door Zahra & George (2000) 
geoperationaliseerd door zich te richten op de R&D afdeling van bedrijven. Dit betreft 
vragen zoals: Uit hoeveel medewerkers bestaat de R&D afdeling? Hoeveel wordt er 
jaarlijks geïnvesteerd aan R&D? Er zijn vragen die de andere dimensies van absorptive 
capacity meten, maar deze vragen correleren waarschijnlijk met de bovenstaande 
vragen. Bovendien is er voor gekozen om de vragenlijst zo beknopt mogelijk te houden.    
 
Absorptive capacity wordt gemeten aan de hand van de vragen die te zien zijn in 
onderstaande figuur 9.  Vraag 19 wordt omgezet in een percentage van het totaal aantal 
medewerkers. Dit percentage wordt opgeteld bij het antwoord op vraag 20. Dit vormt 
samen een index-score die de absorptive capacity van een bedrijf meet. Hoe hoger de 
score, hoe hoger de absorptive capacity.  
 
Figuur 9: Operationalisatie absorptive capacity 

 

4.5 Data-analyse 
Voor het uitvoeren van statistische analyses is het noodzakelijk om de empirische 
gegevens om te zetten in een dataset. Met deze dataset kunnen vervolgens de analyses 
uitgevoerd worden. De gegevens zijn ingevoerd in het statistische analyseprogramma 
SPSS.  
 
Met lineaire regressieanalyses is onderzocht of er causale verbanden bestaan tussen de 
onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele. Voor elke onafhankelijke 
variabele is een enkelvoudige lineaire regressieanalyse uitgevoerd. Een van de 
vooronderstellingen van een lineaire regressie is dat de variabelen een interval- of 
ratioschaal hebben. Dit was bij de controle variabelen aantal concurrenten en 
geografische afstand niet het geval. Om dit op te lossen zijn er dummy’s aangemaakt 
voor beide variabelen. Ze kunnen op deze manier toch worden ingevoerd in een lineair 
regressiemodel. Ook moeten de variabelen normaal verdeeld zijn. Als dit niet het geval 
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was dan hebben de variabelen een logaritmische transformatie ondergaan. Hierna zijn 
alle onafhankelijke variabelen in een meervoudige regressieanalyse meegenomen. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de standaard methode.  
 

4.6 Betrouwbaarheid 
Een belangrijk criterium waar wetenschappelijk onderzoek aan moet voldoen is 
betrouwbaarheid. Is het meten van de concepten goed uitgevoerd? Zijn de metingen 
onderling consistent? Met andere woorden, is het onderzoek goed uitgevoerd? Als een 
onderzoek betrouwbaar is zullen er bij een herhaling van hetzelfde onderzoek ongeveer 
dezelfde uitkomsten zijn (Bryman, 2008). 
 
Omdat de metingen slechts eenmalig uitgevoerd zijn, kan er niet getest worden of de 
metingen die gedaan zijn stabiel zijn. Het is niet zeker dat de metingen die deze keer 
gedaan zijn ook de volgende keer gedaan zullen worden. Met betrekking tot de interne 
betrouwbaarheid kan gesteld worden dat er bij het samenstellen van index-scores 
vooraf gekeken is of de antwoorden op de verschillende vragen onderling consistent 
zijn. Met het uitvoeren van een bivariate correlatieanalyse kan geanalyseerd worden in 
welke mate er sprake is van samenhang tussen onafhankelijke variabelen. Als er te 
weinig samenhang was dan is er voor gekozen om de variabele met geen samenhang 
niet aan de index toe te voegen. Dit is positief voor de  interne betrouwbaarheid van het 
onderzoek. De metingen en de analyses van de empirische gegevens zijn uitgevoerd 
door één en dezelfde persoon. Dit is voordelig voor de betrouwbaarheid van het 
onderzoek.  
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5. Resultaten 
 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen de bevindingen van het onderzoek aan bod komen. Wat zijn de 
resultaten van de analyses van de empirische gegevens? Maar misschien nog wel 
belangrijker, wat betekenen de resultaten van de empirie als deze worden 
teruggekoppeld aan de theorie?  
 
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Allereerst worden de variabelen beschreven. 
Vervolgens worden per onafhankelijke variabele de enkelvoudige regressieanalyses 
besproken. Daarna zullen de meervoudige regressieanalyses besproken worden. 
Uiteindelijk zal dit leiden tot het verwerpen of accepteren van de hypotheses.  
 

5.2 Beschrijvende statistieken 
In onderstaande tabel 2 staan de statistieken van de variabelen weer gegeven. In tabel 3 
is te zien dat er 32 geldige cases zijn. De onafhankelijke variabele toewijding is een 
continue variabele waarvan de waarde kan variëren tussen 2 en 14.  De onafhankelijke 
variabele autonomie was oorspronkelijk ook een continue variabele, maar omdat deze 
niet normaal verdeeld was is er een logaritmische transformatie uitgevoerd. De 
onafhankelijke variabele sociale nabijheid is een continue variabelen waarvan de 
waarde kan variëren tussen 2 en 10. De variabele met betrekking tot geografische 
nabijheid is een dummy variabele. De waarde 0 geeft aan dat een academische spin-off 
niet op de campus van de universiteit gevestigd is en de waarde 1 geeft aan dat een 
academische spin-off wel op de campus van de universiteit gevestigd is. De 
onafhankelijke variabele voor absorptive capacity is een continue variabele met 
waardes die variëren tussen de 0,00 en 2,00.     
 
Tabel 2: Statistieken variabelen 
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N Geldig 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gemiddelde 9,7813 2,4051 6,5625 ,63 1,0441 1,6620 -1,2619 ,41 ,19 ,16 

Mediaan 10,0000 2,4849 7,0000 1,00 1,1650 1,6094 -1,1087 ,00 ,00 ,00 

Scheefheid -,420 -1,170 -,084 -
,542 

-,128 ,687 -,503 ,401 1,681 1,988 

Std. Error of Skewness ,414 ,414 ,414 ,414 ,414 ,414 ,414 ,414 ,414 ,414 

Minimum 4,00 1,79 2,00 0 ,00 ,69 -4,61 0 0 0 

Maximum 14,00 2,64 10,00 1 1,95 3,40 1,43 1 1 1 
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De leeftijd van academische spin-offs was oorspronkelijk de leeftijd in jaren, maar deze 
variabele was scheef verdeeld en daarom is er een log transformatie uitgevoerd met 
deze variabele. Hetzelfde geldt voor de afhankelijke variabele werkgelegenheidsgroei 
per jaar van een academische spin-off. De onafhankelijke variabelen met betrekking tot 
de officiële verbondenheid van de ondernemer aan de universiteit is een dummy 
variabele. Ook de variabele gemiddeld aantal concurrenten en veel concurrenten zijn 
dummy variabelen. De referentiecategorie hierbij is weinig concurrenten. De variabelen 
zijn normaal verdeeld. Als dit niet het geval was hebben de variabelen een log 
transformatie ondergaan. 
 

5.3 Enkelvoudige regressie toewijding 
Met behulp van een enkelvoudige lineaire regressieanalyse is onderzocht of er een 
statistisch significant verband bestaat tussen de mate waarin een spin-off toegewijd is 
om de relatie met de universiteit in stand te houden en de prestaties van de 
academische spin-off. Aan alle vooronderstellingen voor enkelvoudige regressie is 
voldaan, zoals te zien is in de bijlagen. In de bijlagen staat ook een volledig overzicht van 
de tabellen die voortgekomen zijn uit de regressieanalyse.   
 
Tabel 3: Model samenvatting lineaire regressie toewijding 
Model 

R R² Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dimension0 

1 ,565a 0,319 0,297 1,43737 

 
In bovenstaande tabel 3 staat een samenvatting van het regressiemodel. De 
onafhankelijke variabele in het model is de toewijding van een spin-off om de relatie met 
de universiteit in stand te houden. De afhankelijke variabele is de 
werkgelegenheidsgroei per jaar.  In tabel 3 is te zien dat 31,9 procent van de variantie in 
werkgelegenheidsgroei wordt verklaard door de variabele toewijding(R2=0,319).  
 
Tabel 4: Coëfficiënten regressie toewijding 
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4,744 0,962 

  
-4,931 0 

Toewijding  0,356 0,095 0,565 3,752 0,001 

 
In tabel 4 is te zien dat de richting van het verband positief is B=0,356. Dit wil zeggen dat 
een toename van de toewijding positief samenhangt met de werkgelegenheidsgroei. De 
Beta bedraagt 0,565. De Beta waarde geeft de mate van correlatie aan tussen de 
onafhankelijke en afhankelijke variabele. Het model is significant (sig.=0,001).  
 

5.4 Enkelvoudige regressie autonomie 
Met een enkelvoudige regressieanalyse is onderzocht of meer autonomie in de realiteit 
daadwerkelijk de prestaties van de academische spin-offs verbetert.  
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Figuur 10: Spreidingsdiagram autonomie 

 
De afhankelijke variabele in de analyse is de werkgelegenheidsgroei per jaar. De 
onafhankelijke variabele in dit model is de mate van autonomie van de spin-off bij het 
besturen van de spin-off. Het verband tussen de afhankelijke variabele en de 
onafhankelijke variabele is positief. Dit is te zien aan de regressielijn die afgebeeld staat 
in figuur 10. Naarmate de autonomie toeneemt (X-as), neemt ook de 
werkgelegenheidsgroei toe (Y-as). In figuur 10 is ook te zien dat voldaan is aan de 
voorwaarde van lineariteit. Er is namelijk geen duidelijk geometrisch patroon 
waarneembaar. De determinatiecoëfficiënt (R2)  van het model bedraagt 0,127. Dit 
betekent dat 12,7 procent van de variantie in werkgelegenheidsgroei verklaard wordt 
door de mate van autonomie.  
 
Tabel 5: Variantie-analyse autonomie 
Model 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11,539 1 11,539 4,353 ,046 

Residual 79,531 30 2,651     
Total 91,07 31       

 
In tabel 5 is te zien dat het model significant is (sig.=0,046). Het aandeel van de variantie 
dat door het regressiemodel verklaard wordt, is 11,539/91,07=0,1267. Dit komt 
overeen met de determinatiecoëfficiënt R2.  
 

5.5 Enkelvoudige regressie sociale nabijheid 
Aan de hand van een enkelvoudige lineaire regressieanalyse is gekeken of er inderdaad 
een statistisch verband bestaat tussen sociale nabijheid en de economische prestaties 
van academische spin-off bedrijven. De onafhankelijke variabele in deze analyse is de 
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sociale nabijheid tussen medewerkers van de universiteit en het management van de 
spin-off. De afhankelijke variabele is wederom de werkgelegenheidsgroei per jaar van de 
spin-off. Zoals te zien is in tabel 2 is de onafhankelijke variabele sociale nabijheid 
normaal verdeeld (scheefheid=-0,084).  
 
Tabel 6: Variantie-analyse sociale nabijheid 
Model 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 44,111 1 44,111 28,181 0,000 

Residual 46,959 30 1,565     
Total 91,07 31       

 
In tabel 6 staat de variantie-analyse weergegeven.  Het aandeel van de variantie in 
werkgelegenheidsgroei dat verklaard wordt door de onafhankelijke variabele sociale 
nabijheid is 44,111/91,07=0,4843. Dit houdt in dat meer dan 48 procent van de 
werkgelegenheidsgroei wordt verklaard door de sociale nabijheid tussen de universiteit 
en de spin-off. In de laatste kolom van tabel 6 staat de significantie van de regressie 
analyse. De significantie is 0,000. Met andere woorden, de regressie analyse is 
significant.  
 
Tabel 7: Coëfficiënten sociale nabijheid 
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5,086 0,754 

  
-6,75 ,000 

sociale 
nabijheid 

0,583 0,11 0,696 5,309 ,000 

 
In bovenstaande tabel 7 is te zien dat het verband tussen sociale nabijheid en 
werkgelegenheidsgroei binnen de spin-off positief is (B=0,583). Dit betekent dat een 
toename van de sociale nabijheid zorgt voor meer werkgelegenheidsgroei binnen de 
spin-off. De Beta-waarde zegt iets over de sterkte van het verband. Zoals te zien in tabel 
7, is de Beta-waarde in dit model 0,696. Er is een redelijk grote samenhang tussen de 
onafhankelijke en afhankelijke variabele in dit model.  
 

5.6 Enkelvoudige regressie geografische nabijheid 
Om te onderzoeken of er een statistisch significant verband bestaat tussen de 
vestigingslocatie van academische spin-offs en de prestaties van academische spin-offs 
is er een enkelvoudige lineaire regressieanalyse uitgevoerd. Omdat bij deze vraag sprake 
is van een nominale schaal (Ja/Nee), is deze variabele als dummy opgenomen in de 
analyse. De referentiecategorie hierbij bestaat uit academische spin-offs die niet 
gevestigd zijn op de campus van de universiteit. Dit is de onafhankelijke variabele. De 
afhankelijke variabele is de werkgelegenheidsgroei per jaar van academische spin-offs.  
In tabel 8 is te zien dat de regressieanalyse die uitgevoerd is niet significant is (0,146). In 
de tweede kolom van tabel 8 is te zien dat er slechts een klein gedeelte van de variantie 
in werkgelegenheidsgroei per jaar verklaard wordt door het vestigen op de campus van 
de universiteit. De regressieanalyse verklaart ((6,295/91,07)*100)=6,9 procent van de 
totale variantie.  
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Tabel 8: Variantie-analyse geografische nabijheid 
Model 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,295 1 6,295 2,228 ,146 

Residual 84,775 30 2,826     
Total 91,07 31       

Tabel 9: Coëfficiënten geografische nabijheid 
Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,834 0,485   -3,78 0 

Geografische nabijheid 0,916 0,614 0,263 1,49 0,146 

 
In bovenstaande tabel 9 is te zien dat het verband weliswaar niet significant is, maar dat 
het verband wel positief is. Met andere woorden, de academische spin-offs die op de 
campus van de universiteit gevestigd zijn presteren beter dan academische spin-offs die 
niet op de campus van de universiteit gevestigd zijn. De samenhang van de 
onafhankelijke en de afhankelijke variabele is echter erg klein (Beta=0,236).  
 

5.7 Enkelvoudige regressie officiële verbondenheid 
Er is met een enkelvoudige regressie analyse onderzocht of er een verband bestaat 
tussen de officiële verbondenheid van een ondernemer aan een universiteit en de 
prestaties van academische spin-offs. De onafhankelijke variabele is het al dan niet 
officieel verbonden zijn van een ondernemer van een academische spin-off aan een 
universiteit. De afhankelijke variabele is werkgelegenheidsgroei per jaar van een 
academische spin-off.  
 
Figuur 11: Spreidingsdiagram officiële verbondenheid 
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In het spreidingsdiagram is te zien dat er een negatief verband bestaat tussen de 
verbondenheid van een ondernemer aan een universiteit en de prestaties van een 
academische spin-off. Dit is te zien aan de regressielijn die afgebeeld staat in het 
spreidingsdiagram van figuur 11. De determinatiecoëfficiënt  (R²) bedraagt 0,095. Dit 
betekent dat 9,5 procent van de variantie in werkgelegenheidsgroei van academische 
spin-offs verklaard wordt door de officiële verbondenheid van een ondernemer aan de 
universiteit. In onderstaande tabel 10 is te zien dat het regressie model niet significant is 
(sig.=0,086).   
 
Tabel 10: Variantie-analyse officiële verbondenheid 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,656 1 8,656 3,15 0,086 

Residual 82,415 30 2,747     
Total 91,07 31       

 

5.8 Enkelvoudige regressie leeftijd  
Om te controleren of de werkgelegenheidsgroei van academische spin-offs niet voor een 
(groot) deel te verklaren is door het aantal jaren dat een bedrijf bestaat, is een 
enkelvoudige regressieanalyse uitgevoerd.  De onafhankelijke controle variabele is het 
aantal jaren dat een bedrijf bestaat. De afhankelijke variabele is werkgelegenheidsgroei 
per jaar van een academische spin-off.  
 
Tabel 11: Variantie-analyse leeftijd 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 0,72 1 0,72 0,239 ,628 

Residual 90,35 30 3,012     
Total 91,07 31       

 
In bovenstaande tabel 11 is te zien dat er geen significant verband bestaat tussen de 
controle variabele leeftijd en de afhankelijke variabele werkgelegenheidsgroei 
(Sig.=0,628). Uit de kolom Sum of Squares kan de verklaarde variantie van 
werkgelegenheidsgroei berekend worden. De controlevariabele verklaart 
0,72/91,07=0,0079 van de totale variantie in werkgelegenheidsgroei per jaar van 
academische spin-offs. Dit komt neer op 0,79 procent. De variabele leeftijd heeft geen 
significante invloed op de afhankelijke variabele. 
 

5.9 Enkelvoudige regressie aantal concurrenten 
Het aantal concurrenten van een academische spin-off dat in dezelfde regio als de spin-
off gevestigd is, kan van invloed zijn op de prestaties van een academische spin-offs. 
Volgens de gedachte van Marshall (1890) zorgt een groot aantal gelijksoortige bedrijven 
in een bepaalde regio voor agglomeratievoordelen. De aanwezigheid van dezelfde soort 
bedrijven zorgt ervoor dat  bedrijven sneller en beter kunnen innoveren, dankzij de 
specialistische kennis die aanwezig is en de spillovers die de kennis verspreiden.  
Aan de hand van een enkelvoudige regressieanalyse is onderzocht of de 
werkgelegenheidsgroei van academische spin-offs inderdaad beïnvloed wordt door het 
aantal concurrenten in de regio van de spin-off. De onafhankelijke variabele is de 
hoeveelheid concurrenten van een academische spin-off in de vestigingsregio van de 
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spin-off. Met andere woorden, hoeveel bedrijven met min of meer dezelfde activiteiten 
zijn er gevestigd in de regio van de spin-off? De afhankelijke variabele is de 
werkgelegenheidsgroei binnen een academische spin-off. Een vooronderstelling van 
enkelvoudige regressie is dat de variabelen een interval/ratioschaal hebben. In dit geval 
was de onafhankelijke variabele een ordinale schaal. Dit is opgelost door twee dummy 
variabelen aan te maken. In onderstaande tabel 12 staat weergegeven hoe de dummies 
zijn samengesteld. De referentiecategorie waartegen de dummies worden afgezet zijn 
weinig concurrenten. Deze heeft bij de samenstelling in SPSS in beide dummies de 
waarde 0 toegekend gekregen.  
  
Tabel 12: Dummies H4 
Categorie 

Dummy 

Gemiddeld aantal concurrenten Veel concurrenten 

Weinig concurrenten (referentie) 0 0 
Gemiddeld aantal concurrenten 1 0 
Veel concurrenten 0 1 
 
 In tabel 13 is te zien dat 4,9 procent van de variantie in werkgelegenheidsgroei per jaar 
verklaard wordt door de onafhankelijke variabelen gemiddeld aantal concurrenten en 
veel concurrenten (R2=0,049). De bivariate correlatiecoëfficiënt R bedraagt 0,22. Dit 
betekent dat er nauwelijks samenhang is tussen de onafhankelijke variabelen en de 
afhankelijke variabele.  
 
Tabel 13: Model samenvatting aantal 
concurrenten 
Model 

R R² 
Adjusted 
R Square Std. Error of the Estimate 

dimension0 

1 0,22 0,049 -0,017 1,72854 

 
In onderstaande tabel 14 is te zien dat er tussen beide onafhankelijke variabelen en de 
afhankelijke variabele geen significant verband bestaat.  Beide onafhankelijke variabelen 
overschrijden het betrouwbaarheidsinterval van 0,05 met respectievelijk een 
significantie van 0,24 en 0,65. De onafhankelijke variabele gemiddeld aantal 
concurrenten heeft een sterker verband met de afhankelijke variabele, dan de 
onafhankelijke variabele veel concurrenten. Eerstgenoemde heeft dus een hogere 
correlatie met de afhankelijke variabele.  
Beide onafhankelijke variabelen moeten afgezet worden tegenover de 
referentiecategorie. Een opvallende constatering is dat beide positief zijn in vergelijking 
met de referentiecategorie. Dit wil zeggen dat zowel een gemiddeld aantal concurrenten 
als veel concurrenten beter is voor de prestaties van academische spin-offs dan weinig 
concurrenten in dezelfde regio.  
 
Tabel 14: Coëfficiënten aantal concurrenten 
Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,503 0,377   -3,98 0,00 

Gemiddeld aantal concurrenten 0,959 0,8 0,222 1,198 0,24 

Veel concurrenten 0,391 0,86 0,084 0,454 0,65 
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5.10 Enkelvoudige regressie absorptive capacity 
Om te controleren of de afhankelijke variabele voor een deel verklaard wordt door 
andere variabelen, zijn er controle variabelen opgenomen. Met een enkelvoudige 
lineaire regressieanalyse is onderzocht of er een statistisch significant verband bestaat 
tussen de absorptive capacity van een academische spin-off en de prestaties van een 
academische spin-off. De afhankelijke variabele is de werkgelegenheidsgroei per jaar 
van de spin-off. De onafhankelijke controle variabele is de absorptive capacity van de 
spin-off.  
 
Figuur 12: Spreidingsdiagram H6 

 
In figuur 12 is te zien dat er een positief verband bestaat tussen de absorptive capacity 
van een spin-off en de werkgelegenheidsgroei van een spin-off. Naarmate de absorptive 
capacity toeneemt, neemt ook de werkgelegenheidsgroei toe. De onafhankelijke 
variabele verklaart 44,5 procent van de variantie in de afhankelijke variabele 
(R²=0,445). 
 
Tabel 15: Coëfficiënten H6 
Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3,2 0,457   -7,01 ,000 

proxi absorptive capacity 1,856 0,378 0,667 4,906 ,000 

 
In bovenstaande tabel 15 is te zien dat het verband tussen de absorptive capacity van 
een academische spin-off en de werkgelegenheidsgroei van een academische spin-off 
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positief significant is (Sig.=0,000). De samenhang tussen onafhankelijke variabele en 
afhankelijke variabele is 0,667. Dit houdt in dat de beide variabelen redelijk sterk met 
elkaar correleren.   
 

5.11 Meervoudige regressie analyses 
Het verband tussen een onafhankelijke variabele en een afhankelijke variabele houdt 
geen rekening met andere onafhankelijke variabelen. Met meervoudige regressie is 
gekeken of de resultaten uit de enkelvoudige regressieanalyses stand houden als er 
andere variabelen worden meegenomen. 
 
Tabel 16: Correlatiematrix onafhankelijke variabelen 
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Officieel verbonden Pearson Correlation 1 -,256 ,091 -,265 -,294 -,181 -,071 -,016 -,092 

Sig. (2-tailed)   ,157 ,619 ,142 ,102 ,322 ,698 ,929 ,618 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Leeftijd academische 
spin-off (log.) 

Pearson Correlation -,256 1 ,132 ,113 -,043 ,123 ,164 -,357 ,049 

Sig. (2-tailed) ,157   ,472 ,538 ,816 ,504 ,370 ,045 ,788 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Toewijding Pearson Correlation ,091 ,132 1 ,376 ,440 -,061 ,099 ,057 ,376 

Sig. (2-tailed) ,619 ,472   ,034 ,012 ,739 ,590 ,756 ,034 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Autonomie (log.) Pearson Correlation -,265 ,113 ,376 1 ,294 ,103 ,162 -,147 ,165 

Sig. (2-tailed) ,142 ,538 ,034   ,103 ,575 ,377 ,424 ,365 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Sociale nabijheid Pearson Correlation -,294 -,043 ,440 ,294 1 ,051 -,094 ,409 ,497 

Sig. (2-tailed) ,102 ,816 ,012 ,103   ,783 ,607 ,020 ,004 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Veel concurrenten Pearson Correlation -,181 ,123 -,061 ,103 ,051 1 -,207 -,022 -,001 

Sig. (2-tailed) ,322 ,504 ,739 ,575 ,783   ,256 ,904 ,994 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Gemiddeld aantal 
concurrenten 

Pearson Correlation -,071 ,164 ,099 ,162 -,094 -,207 1 ,372 ,143 

Sig. (2-tailed) ,698 ,370 ,590 ,377 ,607 ,256   ,036 ,434 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Geografische nabijheid Pearson Correlation -,016 -,357 ,057 -,147 ,409 -,022 ,372 1 ,147 

Sig. (2-tailed) ,929 ,045 ,756 ,424 ,020 ,904 ,036   ,423 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Absorptive capacity Pearson Correlation -,092 ,049 ,376 ,165 ,497 -,001 ,143 ,147 1 

Sig. (2-tailed) ,618 ,788 ,034 ,365 ,004 ,994 ,434 ,423   

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

 



 44 

Om te onderzoeken wat de invloed is van meerdere onafhankelijke variabelen op één 
afhankelijke variabele, is er een aantal meervoudige lineaire regressieanalyses 
uitgevoerd. Met deze analyses is onderzocht wat de invloed is van elke onafhankelijke 
variabele op de afhankelijke variabele. Op deze manier is het goed mogelijk om een 
vergelijking te maken tussen onafhankelijke variabelen. Daarnaast kan het effect van de 
variabelen worden berekend als ook de andere onafhankelijke variabelen in 
ogenschouw genomen worden. Op basis van de meervoudige regressies zullen 
uiteindelijk de vijf hypotheses al dan niet verworpen worden.  
 
Er is gebruik gemaakt van de standaard methode meervoudige regressie. Omdat de 
omvang van de steekproef beperkt is (n=32), is het aantal onafhankelijke variabelen dat  
in de meervoudige regressies is meegenomen vaak niet groter dan vier. Zoals te zien is 
in tabel 16, is er geen sprake van onderlinge correlatie tussen de onafhankelijke 
variabelen. Dit komt er op neer dat elke onafhankelijke variabele iets anders meet.  
De afhankelijke variabele in de analyse is de werkgelegenheidsgroei per jaar van een 
spin-off. Er zijn verschillende meervoudige regressies uitgevoerd, elke keer met andere 
onafhankelijke variabelen. Vervolgens is gekeken welke onafhankelijke variabelen een 
significante invloed uitoefenen op de afhankelijke variabelen. In de bijlagen  zijn de 
uitkomsten van de verschillende meervoudige regressies te zien. In de volgende twee 
subparagrafen worden twee meervoudige regressiemodellen besproken.  
 
5.11.1 Meervoudige regressie 1 
Omdat in dit onderzoek de relatie tussen universiteit en academische spin-offs centraal 
staat, worden er in het eerste meervoudige regressiemodel alleen de onafhankelijke 
variabelen meegenomen die onderdeel uitmaken van de relatie tussen universiteit en 
academische spin-offs. Dit zijn de onafhankelijke variabelen: toewijding, autonomie, 
sociale nabijheid, geografische nabijheid en officiële verbondenheid.  
 
Tabel 17: Model samenvatting meervoudige regressie 1 
Model R R² Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

  

1 ,779 0,607 0,532 1,17265 

 
In bovenstaande tabel 17 is te zien dat de vijf aspecten van de relatie tussen universiteit 
en academische spin-off voor 60,7 procent de variantie in werkgelegenheidsgroei 
verklaren (R²=0,607). In onderstaande tabel 18 is te zien dat het model in zijn geheel 
significant is (sig.=0,000).  
 
Tabel 18: Variantie-analyse meervoudige regressie 1 
Model Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 55,317 5 11,063 8,045 ,000 

Residual 35,753 26 1,375     
Total 91,07 31       

 
In tabel 19 staan de coëfficiënten van de onafhankelijke variabelen ten opzichte van de 
afhankelijke variabele. In kolom B staan de partiële regressiecoëfficiënten. Deze partiële 
regressiecoëfficiënten geven de hoeveelheid verandering in de afhankelijke variabele 
aan, als de onafhankelijke variabele in kwestie met één eenheid toeneemt. In tabel 19 is 
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te zien dat geografische nabijheid, sociale nabijheid, autonomie en toewijding een 
positieve invloed uitoefenen op de werkgelegenheidsgroei van academische spin-offs. 
Hiervan zijn sociale nabijheid en toewijding significant, met een significantie van 
respectievelijk 0,016 en 0,021. Een opvallende constatering is dat academische spin-offs 
waarvan een ondernemer verbonden is aan de universiteit slechter presteren dan 
academische spin-offs waarvan de ondernemer niet officieel verbonden is aan de 
universiteit. In de kolom Beta staan de standaardiseerde coëfficiënten. Dit geeft de 
relatieve invloed van de onafhankelijke waarde op de afhankelijke variabele weer. In 
tabel 19 is te zien dat sociale nabijheid de grootste invloed heeft op de 
werkgelegenheidsgroei van academische spin-offs, op de voet gevolgd door toewijding. 
De andere drie onafhankelijke variabelen hebben een relatief kleine en niet significante 
invloed.  
 
Tabel 19: Coëfficiënten meervoudige regressie 1 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -6,493 2,109   -3,078 0,005 

Geografische nabijheid 0,24 0,496 0,069 0,484 0,632 

Sociale Nabijheid 0,361 0,14 0,431 2,577 0,016 

Autonomie 0,29 0,92 0,046 0,315 0,755 

Toewijding 0,235 0,096 0,373 2,451 0,021 

Officieel verbonden -0,695 0,48 -0,202 -1,449 0,159 

 
5.11.2 Meervoudige regressie 2 
Uit de enkelvoudige regressies is gebleken dat er van de vijf aspecten van de relatie 
tussen de universiteit en academische spin-offs, drie aspecten een positief significant 
verband hebben met werkgelegenheidsgroei van academische spin-offs. Dit zijn de 
variabelen: toewijding, autonomie en sociale nabijheid. Geografische nabijheid en het 
feit of een ondernemer officieel verbonden is aan de universiteit blijken op basis van de 
enkelvoudige regressies geen verband te hebben met de afhankelijke variabele.  
Van de controle variabelen blijkt dat alleen absorptive capacity een positieve 
significante invloed heeft op werkgelegenheidsgroei van academische spin-offs. Deze 
vier onafhankelijke variabelen zijn samen in een meervoudig regressiemodel 
opgenomen. Dit model wordt hieronder uitgebreid besproken.  
 
In onderstaande tabel 20 is te zien dat het meervoudige regressiemodel meer dan 67 
procent van de variantie in werkgelegenheidsgroei verklaart (R²=0,677). De vier 
onafhankelijke variabelen samen correleren sterk met de afhankelijke variabele zoals te 
zien is aan de correlatiecoëfficiënt R=0,823.  
 
Tabel 20: Model samenvatting meervoudige regressie 2 
Model 

R R² 
Adjusted 
R Square Std. Error of the Estimate 

  1 ,823 ,677 ,629 1,04342 
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In onderstaande tabel 21 is te zien dat het model in zijn geheel significant is 
(Sig.=0,000). Dit betekent dat de vier onafhankelijke variabelen samen een significante 
invloed hebben op de afhankelijke variabele.  
 
Tabel 21: Variantie-analyse meervoudige regressie 2 
Model Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 61,675 4 15,419 14,162 ,000 

Residual 29,395 27 1,089     
Total 91,070 31       

 
In tabel 22 staan de coëfficiënten van de onafhankelijke variabelen ten opzichte van de 
afhankelijke variabele. In kolom B staan de partiële regressiecoëfficiënten. Deze partiële 
regressiecoëfficiënten geven de hoeveelheid verandering in de afhankelijke variabele 
aan, als de onafhankelijke variabele in kwestie met één eenheid toeneemt.  
 
Een opvallende constatering is dat de variabele “toewijding” in het tweede meervoudige 
regressiemodel geen invloed heeft op de prestaties van academische spin-offs. Sociale 
nabijheid en absorptive capacity hebben wel een positieve invloed op de prestaties van 
academische spin-offs. Dit blijkt ook uit alle andere meervoudige regressieanalyses, 
zoals te zien is in de bijlagen. Sociale nabijheid en absorptive capacity blijven een 
positief significant effect hebben op de werkgelegenheidsgroei van academische spin-
offs.  
 
In kolom Beta van tabel 22 staan de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten. Hier zijn 
de coëfficiënten gecorrigeerd voor de meetschaal waarin ze zijn gemeten. Dit maakt 
vergelijking tussen de afzonderlijke coëfficiënten mogelijk. Zoals te zien is in tabel 22 
heeft sociale nabijheid de grootste relatieve invloed op de afhankelijke variabele 
(Beta=0,383). De variabele “autonomie” heeft relatief gezien de minste invloed op 
werkgelegenheidsgroei van academische spin-offs. Bij een meervoudige 
regressieanalyse wordt elke partiële regressiecoëfficiënt afzonderlijk getoetst op 
significantie. In tabel 22 is te zien dat de variabelen absorptive capacity en sociale 
nabijheid ook binnen dit model een significante invloed uitoefenen op 
werkgelegenheidsgroei van academische spin-offs. De significantie is respectievelijk 
0,007 voor absorptive capacity en 0,008 voor sociale nabijheid.  
 
Tabel 22: Coëfficiënten meervoudige regressie 2 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -7,322 1,686   -4,342 ,000 

Sociale nabijheid ,321 ,113 ,383 2,849 ,008 

Absorptive capacity 1,053 ,358 ,379 2,941 ,007 

Autonomie ,631 ,760 ,099 ,831 ,413 

Toewijding  ,137 ,082 ,217 1,671 ,106 
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5.12 Discussie 
De resultaten uit de meervoudige regressieanalyses hebben betekenis voor de 
hypotheses die voortgekomen zijn uit de theorie. In deze paragraaf wordt de betekenis 
van de resultaten voor elke hypothese besproken. Hierbij worden de bevindingen uit de 
empirie terug gekoppeld aan de bevindingen uit de theorie.  
 
H1: Hoe hoger de toewijding van een academische spin-off om de relatie met de universiteit 
te handhaven, hoe beter de prestaties van een academische spin-off 
 
In de theorie wordt verondersteld dat een hoge mate van toewijding om de relatie met 
een partner in stand te houden positief samenhangt met de prestaties van bedrijven en 
organisaties. Deze samenhang wordt echter niet aangetoond door de analyses van de 
empirische gegevens. Uit de analyses is gebleken dat er geen positief significant verband 
bestaat tussen toewijding van een spin-off om de relatie met de universiteit in stand te 
houden en de prestaties van academische spin-offs.  Deze empirische bevindingen 
sluiten niet aan bij de veronderstellingen uit de theorie. Hypothese 1 wordt op basis van 
deze bevindingen verworpen.  
 
H2: Hoe meer autonomie een academische spin-off heeft, hoe beter een academische spin-
off presteert 
 
Uit de theorie is naar voren gekomen dat meer autonomie van het management van de 
spin-off bevorderlijk is voor de prestaties. De uitkomsten van de regressieanalyses 
tonen echter aan dat er geen positief significant verband bestaat tussen de mate van 
autonomie van een spin-off bij het besturen van de spin-off en de prestaties van 
academische spin-offs.  De bevindingen uit de empirie komen niet overeen met de 
veronderstelling die gemaakt was op basis van de theorie. Hypothese 2 kan naar 
aanleiding van de empirische analyses verworpen worden. Misschien is dit te verklaren 
door het feit dat autonomie niet altijd een gunstig effect heeft op de prestaties. Het kan 
zo zijn dat academische spin-offs er juist goed aan doen om wat verantwoording af te 
leggen aan de universiteit. Hierdoor worden zij genoodzaakt om nauwkeuriger en 
scherper te werk te gaan en dit zou de prestaties kunnen bevorderen. Aangezien 
academische spin-offs vanwege hun academische afkomst atypische bedrijven zijn, is 
het bij academische spin-offs wellicht het geval dat minder autonomie tot betere 
prestaties leidt.  
 
H3: Hoe groter de sociale nabijheid tussen universiteit en academische spin-off, hoe beter 
een academische spin-off presteert 
 
In de theorie wordt beweerd dat een grote mate van sociale nabijheid tussen 
universiteit en academische spin-off de prestaties van de academische spin-off 
verbetert. Sociale nabijheid vergemakkelijkt de samenwerking tussen partners en het is 
aannemelijk dat deze samenwerking leidt tot voordelen voor beide partijen. De analyses 
van de empirische gegevens met betrekking tot sociale nabijheid en 
werkgelegenheidsgroei tonen aan dat er een positief significant verband bestaat tussen 
beide variabelen. Een grote mate van sociale nabijheid tussen universiteit en 
academische spin-off bevordert de prestaties van academische spin-offs. Deze uitkomst 
sluit naadloos aan bij de bevindingen uit de theorie. Er kan dan ook gesteld worden dat 
hypothese 3 niet verworpen dient te worden op basis van de  empirische analyses.  
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Het verband tussen de sociale nabijheid tussen universiteit en academische spin-offs en 
de prestaties van academische spin-offs is waarschijnlijk een indirect verband. Sociale 
nabijheid is an sich niet van invloed op de prestaties maar het is plausibel dat dit 
verband loopt via samenwerking. Sociale nabijheid vergroot het onderlinge vertrouwen. 
Onderling vertrouwen tussen twee of meerdere partijen is noodzakelijk voor het 
aangaan en onderhouden van samenwerkingsrelaties. De samenwerking met de 
universiteit zorgt vervolgens voor voordelen waarvan de academische spin-off kan 
profiteren. Hierbij kan gedacht worden aan samenwerking op het gebied van 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Deze samenwerking zorgt bijvoorbeeld voor 
kennisuitwisseling die de prestaties van academische spin-offs ten goede komt.  
 
H4: Academische spin-offs die op de campus van de universiteit gevestigd zijn presteren 
beter dan academische spin-offs die niet op de campus gevestigd zijn 
 
De theorie omtrent academische spin-offs heeft aangetoond dat de geografische 
nabijheid voor academische spin-offs de overlevingskans van deze bedrijven vergroot. 
Geografische nabijheid heeft volgens de theorie een positieve invloed op het succes van 
academische spin-offs. Geografische nabijheid vergemakkelijkt de uitwisseling van 
moeilijk overdraagbare kennis en daarom profiteren spin-offs van de nabijheid. In dit 
onderzoek is onderzocht of het al dan niet gevestigd zijn op de campus van de 
universiteit invloed heeft op de prestaties van de academische spin-offs. Uit de analyses 
van de empirische gegevens is gebleken dat er geen statistisch significant verband 
bestaat tussen het al dan niet gevestigd zijn van academische spin-offs op de campus van 
de universiteit en de prestaties van academische spin-offs. Hypothese 5 kan op basis van 
de analyses verworpen worden.  
 
H5: Academische spin-offs waarvan de ondernemer officieel verbonden blijft aan de 
universiteit presteren beter dan academische spin-offs waarvan de ondernemer niet 
officieel verbonden blijft aan de universiteit 
 
Uit onderzoek van Bekkers et al. (2006) is gebleken dat het in Amerika gebruikelijk is 
dat wetenschappers onderzoek en ondernemen in grote mate combineren en dat dit een 
positief effect heeft op de bedrijfsresultaten van academische spin-offs. De theorie 
veronderstelt dus een positief verband tussen de verbondenheid van een ondernemer 
aan een universiteit en de prestaties van academische spin-offs. Uit de empirische 
analyses is echter gebleken dat dit in de realiteit niet het geval is. Het tegendeel is eerder 
waar. Academische spin-offs waarvan de ondernemers officieel verbonden zijn aan de 
universiteit presteren slechter dan de academische spin-offs waarvan de ondernemers 
niet officieel verbonden zijn aan de universiteit. Hypothese 5 kan op basis van de 
empirische resultaten verworpen worden.  
Het feit dat de officiële verbondenheid van een ondernemer aan een universiteit eerder 
een negatieve invloed heeft op de prestaties van academische spin-offs, is wellicht te 
verklaren door het feit dat deze ondernemers niet volledig op het bedrijfsleven gericht 
zijn. Zij moeten hun taken, tijd en verantwoordelijkheden verdelen over enerzijds de 
wetenschappelijke activiteiten en anderzijds de ondernemers activiteiten. Hierdoor 
kunnen zij zich niet volledig wijden aan de academische spin-off en dit gaat ten koste 
van de prestaties van de academische spin-off.  
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Uit de meervoudige regressieanalyses is gebleken dat alleen de onafhankelijke variabele 
sociale nabijheid en de controle variabele absorptive capacity, een positief significante 
invloed hebben op de prestaties van academische spin-offs. In de theorie is 
verondersteld dat de aanwezige absorptive capacity bij bedrijven van invloed is op de 
prestaties van academische spin-offs. Hoe beter academische spin-offs in staat zijn om 
kennis te herkennen en toe te passen, hoe succesvoller zij zijn. Absorberend vermogen 
van bedrijven is waarschijnlijk zo belangrijk voor academische spin-offs omdat deze 
bedrijven van nature veel gebruik maken van academische kennis. Deze kennis is, net als 
de markten waarin deze geëxploiteerd wordt, voortdurend aan verandering onderhevig 
en daarom is het voor academische spin-offs van belang om nieuwe kennis en 
marktontwikkelingen te herkennen en naar hun hand te zetten. De veronderstelling uit 
de theorie sluit naadloos aan bij de empirische bevindingen. Dit is echter niet zo 
verwonderlijk. Een academische spin-off is namelijk bij uitstek een bedrijf waar kennis 
een belangrijke productiefactor is. Anders gezegd, kennis is datgene waarmee 
academische spin-offs hun geld verdienen.  
 
De andere controle variabelen leeftijd van de academische spin-off en het aantal 
concurrenten van een spin-off in dezelfde regio hebben in de regressiemodellen geen 
significante invloed op de prestaties van academische spin-offs.  
 
Het maakt voor een academische spin-off niet uit of ze in een regio gevestigd zijn met 
veel of weinig concurrenten. Een verklaring voor de constatering dat het aantal 
concurrenten van een academische spin-off in de regio van de spin-off geen invloed 
heeft op de prestaties zit waarschijnlijk in het feit dat de spin-offs uit dit onderzoek 
actief zijn in zeer specialistische sectoren. Academische spin-offs maken per definitie 
gebruik van kennis die ontwikkeld is in een academische omgeving en deze kennis is 
vaak erg specialistisch. Met andere woorden, er zijn vaak weinig concurrenten. De 
variatie van de onafhankelijke variabelen was in dit onderzoek waarschijnlijk te klein 
om een statistisch significant verband aan te kunnen tonen. 
 
Ook de controle variabele leeftijd heeft geen significante invloed op de prestaties. Dit 
betekent dat de werkgelegenheidsgroei van academische spin-offs niet mede bepaald 
wordt door het aantal jaren dat een spin-off bestaat.  
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6. Conclusie 
 

6.1 Beantwoording onderzoeksvraag 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek teruggekoppeld aan de 
centrale onderzoeksvraag. Wat betekenen de resultaten voor de onderzoeksvraag? 
Hierna volgen de aanbevelingen voor verder onderzoek naar academische spin-offs. Aan 
het einde van dit hoofdstuk komen de beleidsaanbevelingen aan bod.  
 
De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat luidt als volgt: 
 
Welke rol speelt de relatie tussen universiteit en academische spin-offs bij de prestaties van 
academische spin-offs in Eindhoven en Leuven? 
 
De relatie tussen universiteit en academische spin-off bestaat uit meerdere aspecten. In 
dit onderzoek is ingegaan op een aantal aspecten van deze relatie. De aspecten van de 
relatie tussen universiteit en academische spin-off waar in dit onderzoek aandacht aan 
is besteed, spelen een marginale rol bij de prestaties van academische spin-offs.  
 
De mate waarin de spin-off is toegewijd om de relatie met de universiteit in stand te 
houden, heeft geen significante invloed op de prestaties van academische spin-offs. Meer 
toewijding zorgt niet per definitie voor betere prestaties. Ook de mate waarin de 
ondernemers van een academische spin-off zich autonoom voelen bij het besturen van 
de spin-off heeft geen significant effect op de prestaties van academische spin-offs. Meer 
zelfstandigheid bij het besturen van de spin-off zorgt niet voor betere prestaties. Een 
aspect van de relatie dat wel een positief effect heeft op de prestaties van academische 
spin-offs is de sociale nabijheid tussen medewerkers van de universiteit en de 
ondernemer(s) van de academische spin-off. Een grote sociale nabijheid hangt 
significant samen met betere prestaties van academische spin-offs. Geografische 
nabijheid tussen universiteit en academische spin-offs heeft daarentegen geen invloed 
op de prestaties van academische spin-offs. Academische spin-offs waarvan 
ondernemers (nog steeds) verbonden zijn aan de universiteit presteren niet significant 
beter dan academische spin-offs waarvan de ondernemers niet officieel verbonden zijn 
aan de universiteit.  
 
De relatie tussen universiteit en academische spin-offs speelt nauwelijks een rol bij de 
prestaties van academische spin-offs. Waarschijnlijk zijn er andere factoren die de 
prestaties van deze bedrijven bepalen. Een van deze factoren is de absorptive capacity 
van academische spin-offs. Hoe hoger de absorptive capacity van academische spin-offs, 
hoe beter deze bedrijven presteren. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien academische 
spin-offs bij uitstek bedrijven zijn die kennis als belangrijkste productiefactor gebruiken. 
Academische spin-offs zijn per definitie gebaseerd op technologieën of specifieke kennis 
die ontwikkeld is binnen een universiteit. Het vermogen om nieuwe kennis te 
herkennen en toe te passen is een belangrijke voorwaarde waar academsiche spin-offs 
aan moeten voldoen als zij succesvol willen zijn. Daarnaast zijn er waarschijnlijk veel 
andere factoren die de prestaties van academische spin-offs beïnvloeden.  
 
De ideale relatie tussen een universiteit en een academische spin-off bestaat vooral uit 
een kleine sociale afstand tussen medewerkers van de universiteit en de ondernemers 
die betrokken zijn bij academische spin-offs. De sociale nabijheid moet zo groot mogelijk 
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zijn. Het is aannemelijk dat de sociale nabijheid zorgt voor meer samenwerking tussen 
universiteit en academische spin-off. Deze samenwerking levert vervolgens voordelen 
op voor zowel de universiteit als de academische spin-offs. Voorbeelden van voordelen 
die voortvloeien uit samenwerking zijn bijvoorbeeld de toegang tot faciliteiten en 
kennisuitwisseling.  
 
Geografische nabijheid van een universiteit heeft voor een academische spin-off 
daarentegen geen invloed op de prestaties. Het is niet noodzakelijk voor academische 
spin-offs om in de buurt van een universiteit gevestigd te zijn. Dit is een opvallende 
constatering aangezien men in de literatuur vaak veronderstelt dat geografische 
nabijheid van een universiteit een positieve invloed heeft op de prestaties van 
academische spin-offs. Ook de mate van toewijding van een academische spin-off en de 
mate van autonomie bij het besturen van een academische spin-off zijn in een ideale 
relatie niet relevant.  
 

6.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Als gevolg van beperkingen met betrekking tot tijd en geld was het in dit onderzoek niet 
mogelijk om alles omtrent de relatie tussen universiteit en spin-off te onderzoeken. Er 
moest een keuze gemaakt worden uit een aantal aspecten. Het kan nuttig zijn om in het 
vervolg andere aspecten van de relatie tussen universiteit en academische spin-off te 
onderzoeken die niet in dit onderzoek aan de orde zijn gekomen. Op deze manier 
ontstaat er een completer beeld van de manier waarop de relatie tussen universiteiten 
en spin-offs de prestaties beïnvloedt.  
 
Met betrekking tot de sociale nabijheid tussen universiteit en spin-off is het aan te raden 
om te onderzoeken of sociale nabijheid tussen de twee partijen invloed heeft op de mate 
waarin een universiteit en spin-off met elkaar samenwerken.  Op deze manier kan 
vastgesteld worden of de relatie tussen prestaties en sociale nabijheid inderdaad een 
directe relatie is. Vervolgens moet gekeken worden of de mate waarin een spin-off en 
een universiteit met elkaar samenwerken invloed heeft op de prestaties van de spin-off. 
En misschien nog wel belangrijker, wat levert deze samenwerking nou concreet op voor 
zowel academische spin-offs als universiteit? 
 
De regio’s die centraal staan in dit onderzoek zijn Eindhoven en Leuven. Zoals duidelijk 
is geworden, speelt de lokale context waarin de academische spin-offs gevestigd zijn een 
rol bij de prestaties. Het is zeker zinvol om dit onderzoek ook in andere regio’s uit te 
voeren of een soortgelijk onderzoek op te zetten waarbij meer regio’s worden 
onderzocht. Dit verhoogt namelijk de generaliseerbaarheid van de resultaten en het 
zorgt ervoor dat elke universiteit een specifiek beleid kan gaan voeren met betrekking 
tot academische spin-offs. Dit komt de succeskansen voor academische spin-offs ten 
goede. 
 
Met het oog op de geografische nabijheid zou er in toekomstig onderzoek aandacht 
besteed kunnen worden aan specifieke karakteristieken van de bedrijven. Zijn er 
verschillen tussen de bedrijven die in de nabijheid van de universiteit gevestigd zijn en 
bedrijven die hier niet gevestigd zijn? Karakteristieken zoals leeftijd, sector, strategie 
enzovoorts kunnen namelijk ook van invloed zijn op het al dan niet gevestigd zijn in de 
nabijheid van de universiteit. Door onderzoek hiernaar te doen kan inzicht worden 
verkregen in de motieven van bedrijven om zich in de buurt van de universiteit te 
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vestigen. Dit kan erg belangrijk zijn omdat beleidsbepalers er vaak vanuit gaan dat 
geografische nabijheid een positieve invloed heeft op de prestaties.  
 
Zoals eerder al geconcludeerd werd zijn er naast de relatie tussen universiteit en 
academische spin-offs waarschijnlijk veel andere factoren die invloed hebben op de 
prestaties van academische spin-offs. De regio is van belang, de kenmerken van een 
spin-off, de kenmerken van een universiteit, enzovoorts. In de toekomst is het daarom 
aan te bevelen om een onderzoek uit te voeren waarin de invloed van alle factoren 
samen op de prestaties van academische spin-offs wordt onderzocht. Zo kan er een 
allesomvattend model ontstaan en meer duidelijkheid worden verkregen in het relatieve 
effect van de afzonderlijke factoren.  
 

6.3 Beleidsaanbevelingen 
Dit onderzoek heeft geen uitgebreide analyse gedaan naar het beleid omtrent 
academische spin-offs in Eindhoven en Leuven, maar desalniettemin kunnen de 
resultaten van dit onderzoek wel degelijk een rol van betekenis spelen voor toekomstig 
beleid dat gericht is op de stimulering van academische spin-offs in deze regio’s.  
 
Dit onderzoek heeft aangetoond dat sociale nabijheid tussen medewerkers van de 
universiteit en ondernemers van academische spin-off bedrijven een positieve invloed 
heeft op de prestaties van deze bedrijven. Het is echter de vraag of je sociale nabijheid 
met beleid kan stimuleren. Daarnaast is het de vraag of je dit vanuit ethisch oogpunt 
überhaupt mag stimuleren. Sociale nabijheid gaat over onderling vertrouwen tussen 
actoren en dit is waarschijnlijk moeilijk te bevorderen door middel van beleid.  Beleid 
kan wel een aantal voorwaarden scheppen dat eventueel de sociale nabijheid zou 
kunnen vergroten. Voor onderling vertrouwen is bijvoorbeeld face-to-face contact 
nodig. Overheden zouden in ieder geval de voorwaarden voor regelmatig face-to-face 
contact kunnen creëren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het organiseren 
van gezamenlijke workshops, netwerkevenementen of andere informele 
aangelegenheden. De medewerkers leren elkaar op deze manier beter kennen en dit 
vergroot het onderlinge vertrouwen. Dit vertrouwen kan er weer voor zorgen dat men 
elkaar weet te vinden als dat nodig is.  
 
Daarnaast moet er binnen het stimuleringsbeleid voor academische spin-offs aandacht 
zijn voor de aanwezige kennis binnen een bedrijf. Universiteiten en spin-offs moeten 
aandacht besteden aan het opleidingsniveau van de medewerkers en de samenstelling 
van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten binnen een academische spin-off. Meer 
onderzoek en ontwikkeling hangt namelijk samen met betere prestaties van 
academische spin-offs. De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten binnen een 
academische spin-off kunnen bijvoorbeeld gestimuleerd worden door middel van het 
hanteren van een minimumeis aan het aantal onderzoeksactiviteiten binnen een 
academische spin-off. Daarnaast kan gedacht worden aan een samenwerkingsverband 
tussen universiteit en spin-off waarbij spin-offs structureel gebruik kunnen maken van 
stagiaires en afstudeerders die zich bezig houden met onderzoek en ontwikkeling 
binnen de spin-off.  
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8. Bijlage 
 

Bijlage 1: Brief spin-offs 
 
Utrecht, Dagdatum                          Onderzoek academische spin-offs 
 
 
Beste meneer/mevrouw, 
 
De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor een betere samenwerking 
tussen universiteiten, overheden en het bedrijfsleven. Daarnaast hebben universiteiten 
de taak gekregen om wetenschappelijke kennis commercieel uit te buiten. Een manier 
om dit te doen is door middel van academische spin-offs. Academische spin-offs zijn erg 
belangrijk voor de economische groei van een regio. Onderzoek naar de factoren die de 
prestaties van deze bedrijven beïnvloeden is daarom van groot belang.  
 
Voor mijn master Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht ben ik bezig met 
een onderzoek naar de manier waarop de relatie tussen de universiteit en de spin-off de 
bedrijfsprestaties van spin-off bedrijven beïnvloedt. In het kader hiervan wil ik een 
enquête afnemen onder ondernemers die betrokken zijn bij spin-offs van de Technische 
Universiteit Eindhoven en de Katholieke Universiteit Leuven. Volgens mijn informatie 
kan uw onderneming getypeerd worden als spin-off van één van deze universiteiten. 
 
Bij deze vraag ik u vriendelijk om deel te nemen aan mijn onderzoek. Deelname aan dit 
onderzoek betekent concreet dat u de meegestuurde vragenlijst invult en aan mij 
retourneert. Dit zal ongeveer 15 minuten duren.  
 
Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk en indien gewenst anoniem behandeld. De 
gegevens zullen uitsluitend voor dit wetenschappelijke onderzoek gebruikt worden. In 
de bijlage van deze brief kunt u de vragenlijst vinden.  
 
Het is de verwachting dat mijn onderzoek in juli wordt afgerond. Als u wilt kan ik u 
persoonlijk op de hoogte houden van de onderzoeksresultaten.  Natuurlijk krijgt u een 
eervolle vermelding in het dankwoord van het eindrapport en mijn eeuwige dank. Voor 
vragen of opmerkingen over mijn onderzoek kunt u contact met mij opnemen via 
bijgevoegde contactgegevens.  
 
Ik hoop van harte dat u wilt meewerken aan mijn onderzoek! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bart Langens 
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Bijlage 2: Vragenlijst 
 
Datum: 
Naam respondent: 
Bedrijf respondent: 
Adres: 
Sector spin-off:  
Voormalige faculteit van de spin-off: 
Jaar van oprichting: 
Aantal werknemers bij de oprichting (FTE): 
Aantal werknemers 2011 (FTE):  
 
Vraag 1: In hoeverre houden jullie de relatie met de universiteit in stand? 
Sterk 
oneens 

Oneens Matig 
oneens 

Neutraal Matig 
eens 

eens Sterk eens 

       
 
Vraag 2: Wij zijn bereid om tijd te steken in het handhaven van de relatie met de 
universiteit? 
Sterk 
oneens 

Oneens Matig 
oneens 

Neutraal Matig 
eens 

eens Sterk eens 

       
  
Vraag 3: Wij zijn bereid om geld te steken in het handhaven van de relatie met de 
universiteit? 
Sterk 
oneens 

Oneens Matig 
oneens 

Neutraal Matig 
eens 

eens Sterk eens 

       
 
Vraag 4: Hoe is de contractuele overeenkomst tussen universiteit en spin-off geregeld met 
betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van patenten e.d.? 
Spin-off volledig 
eigenaar 

Spin-off bezit meer 
dan 50 % van de 
aandelen 

Universiteit bezit 
meer dan 50 % van 
de aandelen 

Spin-off maakt 
gebruik van licentie 
verstrekt door de 
universiteit 

    
 
Vraag 5: In hoeverre zijn jullie autonoom bij het nemen van beslissingen en het besturen 
van de spin-off?  
Zeer sterk 
afhankelijk 

Afhankelijk Matig 
afhankelijk 

Neutraal Matig 
autonoom 

Autonoom Zeer sterk 
autonoom 

       
 
Vraag 6: Heeft de universiteit aandelen van de spin-off in het bezit? Zo ja, hoeveel? 
0% -14 % 15 % - 28 % 29 % -42 % 43 % - 56 % 57 % - 70 % 71 % - 84 % 84 % - 100 %  
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Vraag 7: In hoeverre is de universiteit belangrijk geweest voor het ontstaan/opbouwen van 
het sociale netwerk van de spin-off?  
Zeer 
onbelangrijk 

Onbelangrijk Redelijk 
belangrijk 

Belangrijk Zeer 
Belangrijk 

     
 
Vraag 8: Op welke manier is de universiteit belangrijk (geweest) voor het opbouwen van 
het sociale netwerk van de spin-off? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Bij het vinden van personeel   ….. 
Bij het vinden van klanten    ….. 
Bij het vinden van toeleveranciers   ….. 
Bij het vinden van samenwerkingspartners ….. 
Bij het opbouwen van een reputatie  ….. 
Anders, namelijk     ….. 
 
Vraag 9: Speelt de universiteit op dit moment een belangrijke rol binnen het sociale 
netwerk van de spin-off?  
Zeer 
onbelangrijk 

Onbelangrijk Redelijk 
belangrijk 

Belangrijk Zeer 
Belangrijk 

     
 
Vraag 10: Hoe vaak vindt er face-to-face contact plaats tussen medewerkers van de 
universiteit/faculteit en de ondernemer van de spin-off? 
Minder dan 
1 keer in de 
drie 
maanden 

1 keer in 
de twee 
maanden 

1 keer in 
de maand 

1 keer per 
week 

Meer dan 
1 keer per 
week 

Bijna elke 
dag 

      
 
Vraag 11: In hoeverre is er sprake van een vertrouwensband tussen universiteit en de spin-
off op het gebied van samenwerking? 
Slechte 
vertrouwensband 

Redelijke 
vertrouwensband 

Goede 
vertrouwensband 

   
 
Vraag 12: In hoeverre is de relatie tussen de medewerkers van de universiteit en de 
ondernemer van de spin-off een puur zakelijke relatie? 
Niet-
zakelijk 

Gemiddeld Puur 
zakelijk  
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Vraag 13: Is er sprake van één of meerdere relaties tussen medewerkers van de universiteit 
en de ondernemer van de spin-off waarbij vertrouwen bestaat als gevolg van vriendschap, 
familie, kennissen of (ex)collegae? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Kennissen      Ja/Nee 
Vrienden      Ja/Nee 
(Ex) collegae      Ja/Nee 
Familie      Ja/Nee 
Anders namelijk     ….. 
Geen van allen     ….. 
 
 Vraag 14: In hoeverre zijn deze relaties belangrijk voor uw onderneming? 
Zeer 
onbelangrijk 

Onbelangrijk Redelijk 
belangrijk 

Belangrijk Zeer 
Belangrijk 

     
 
Vraag 15: Op welke manier zijn deze relaties belangrijk voor uw onderneming? 
De toegang tot kennis, expertise of advies  ….. 
De toegang tot kapitaal    ….. 
De toegang tot faciliteiten    ….. 
De toegang tot klanten/afnemers   ….. 
De toegang tot samenwerkingspartners  ….. 
Anders namelijk      ….. 
 
Vraag 16: Hoe vaak is er niet-zakelijk contact tussen medewerkers van de universiteit en 
de ondernemer van de spin-off? 
Bijna nooit Zelden Af en toe Regelmatig Zeer Vaak 
     
 
Vraag 17: Zijn er veel andere bedrijven gevestigd in de regio die min of meer dezelfde 
activiteiten hebben? 
Weinig Gemiddeld Veel  
   
 
Vraag 18: Zijn jullie gevestigd op de campus van de universiteit? 
Ja Nee 
  
 
Vraag 19: Uit hoeveel personen (FTE) bestaat de R&D afdeling van de spin-off? 
 
Vraag 20: Hoeveel wordt er jaarlijks besteedt aan R&D-activiteiten door de spin-off als 
percentage van de totale uitgaven?  
 
Vraag 21: Hoeveel patenten hebben jullie de afgelopen 3 jaar aangevraagd? 
 
Vraag 22: Hoeveel nieuwe producten hebben jullie de afgelopen 3 jaar aangekondigd? 
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Vraag 23: Hoe vaak hebben jullie de afgelopen 3 jaar in samenwerking met de universiteit 
(wetenschappelijk) onderzoek uitgevoerd? 
Bijna nooit Zelden Af en toe Regelmatig Zeer Vaak 
     
 
Vraag 24: Hoe groot is het aandeel gezamenlijk onderzoek tussen de universiteit en de 
spin-off als percentage van jullie totale onderzoeksactiviteiten?  
 
 
Vraag 25: Hoe ervaart u de samenwerking met de universiteit? 
Zeer slecht slecht Gemiddeld Goed Zeer Goed 
     
 
Vraag 26: Wat zijn de belangrijkste voordelen van samenwerking met de universiteit? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
Kennisuitwisseling     ….. 
Kostenbesparing     ….. 
De toegang tot kapitaal    ….. 
De toegang tot faciliteiten    ….. 
De toegang tot klanten/afnemers   ….. 
De toegang tot andere samenwerkingspartners ….. 
Anders namelijk     …. 
 
Vraag 27: Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven in welke mate onderstaande actoren 
van invloed zijn geweest op de prestaties van uw onderneming?  
De universiteit     ….. 
De nationale overheid    ….. 
De regionale overheid    …..  
Andere bedrijven     ….. 
Uw sociale netwerk     ….. 
 
Vraag 28: Bent u momenteel officieel verbonden aan de universiteit? 
Nee       …..    
Ja, namelijk via/ als      ….. 
 
Vraag 29: Hoe bent u in het verleden aan de universiteit verbonden geweest?(Meerdere 
antwoorden mogelijk) 
Als student      ….. 
Als postdoctorale student/ promovendus  ….. 
Als universitair medewerker   ….. 
Niet       …..      
Anders namelijk      ….. 
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Bijlage 3: Output hypothese 1 
 

Correlations 

 
tijd ten behoeve 

van de relatie 

geld ten behoeve 

van de relatie 

tijd ten behoeve van de 

relatie 

Pearson Correlation 1 ,599** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 32 32 

geld ten behoeve van de 

relatie 

Pearson Correlation ,599** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 Toewijding tijd gelda . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,565a ,319 ,297 1,43737 

a. Predictors: (Constant), Toewijding tijd geld 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29,090 1 29,090 14,080 ,001a 

Residual 61,981 30 2,066   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), Toewijding tijd geld 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4,744 ,962  -4,931 ,000 

Toewijding tijd geld ,356 ,095 ,565 3,752 ,001 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -3,3203 ,2402 -1,2619 ,96870 32 

Residual -2,72801 2,48147 ,00000 1,41399 32 

Std. Predicted Value -2,125 1,551 ,000 1,000 32 

Std. Residual -1,898 1,726 ,000 ,984 32 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Bijlage 4: Output hypothese 2 
 

Correlations 

 
mate van 

autonomie 

spinoff 

Aandelenbelang 

uni 

mate van autonomie spinoff Pearson Correlation 1 ,451** 

Sig. (2-tailed)  ,010 

N 32 32 

Aandelenbelang uni Pearson Correlation ,451** 1 

Sig. (2-tailed) ,010  

N 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 LOGAUTONOMI

Ea 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,356a ,127 ,098 1,62820 

a. Predictors: (Constant), LOGAUTONOMIE 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11,539 1 11,539 4,353 ,046a 

Residual 79,531 30 2,651   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), LOGAUTONOMIE 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -6,705 2,625  -2,555 ,016 

LOGAUTONOMIE 2,263 1,085 ,356 2,086 ,046 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -2,6500 -,7325 -1,2619 ,61011 32 

Residual -3,52382 2,44959 ,00000 1,60172 32 

Std. Predicted Value -2,275 ,868 ,000 1,000 32 

Std. Residual -2,164 1,504 ,000 ,984 32 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Bijlage 5: Output hypothese 3 
 

Correlations 

 
Onderling 

vertrouwen 

spinoff uni 

Zakelijke of 

informele relatie 

Onderling vertrouwen 

spinoff uni 

Pearson Correlation 1 ,509** 

Sig. (2-tailed)  ,003 

N 32 32 

Zakelijke of informele relatie Pearson Correlation ,509** 1 

Sig. (2-tailed) ,003  

N 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 sociale 

nabijheida 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,696a ,484 ,467 1,25112 

a. Predictors: (Constant), sociale nabijheid 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 44,111 1 44,111 28,181 ,000a 

Residual 46,959 30 1,565   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), sociale nabijheid 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5,086 ,754  -6,749 ,000 

sociale nabijheid ,583 ,110 ,696 5,309 ,000 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -3,9209 ,7414 -1,2619 1,19287 32 

Residual -1,84987 2,88718 ,00000 1,23077 32 

Std. Predicted Value -2,229 1,679 ,000 1,000 32 

Std. Residual -1,479 2,308 ,000 ,984 32 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Bijlage 6: Output hypothese 4 
 

On campus vs off campus 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid niet oncampus 12 37,5 37,5 37,5 

On campus 20 62,5 62,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 on campus vs off 

campusa 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,263a ,069 ,038 1,68103 

a. Predictors: (Constant), on campus vs off campus 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,295 1 6,295 2,228 ,146a 

Residual 84,775 30 2,826   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), on campus vs off campus 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,834 ,485  -3,780 ,001 

on campus vs off campus ,916 ,614 ,263 1,493 ,146 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1,8345 -,9183 -1,2619 ,45062 32 

Residual -3,68683 3,13195 ,00000 1,65369 32 

Std. Predicted Value -1,271 ,762 ,000 1,000 32 

Std. Residual -2,193 1,863 ,000 ,984 32 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Bijlage 7: Output hypothese 5 

 

 
 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 Officieel 

verbondena 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,308a ,095 ,065 1,65745 

a. Predictors: (Constant), Officieel verbonden 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,656 1 8,656 3,151 ,086a 

Residual 82,415 30 2,747   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), Officieel verbonden 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,832 ,380  -2,187 ,037 

Officieel verbonden -1,059 ,597 -,308 -1,775 ,086 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1,8906 -,8317 -1,2619 ,52841 32 

Residual -3,77347 2,25721 ,00000 1,63050 32 

Std. Predicted Value -1,190 ,814 ,000 1,000 32 

Std. Residual -2,277 1,362 ,000 ,984 32 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Bijlage 8: Output absorptive capacity 
 

Correlations 

 

Aantal RD 

medewerkers 

als percentage 

van totaal 

Uitgave RD als 

percentage van 

de totale 

uitgaven 

Aantal RD medewerkers als 

percentage van totaal 

Pearson Correlation 1 ,696** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 32 32 

Uitgave RD als percentage 

van de totale uitgaven 

Pearson Correlation ,696** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Statistics 

proxi absorptive capacity 

N Valid 32 

Missing 0 

Skewness -,128 

Std. Error of Skewness ,414 
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 proxi absorptive 

capacitya 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,667a ,445 ,427 1,29778 

a. Predictors: (Constant), proxi absorptive capacity 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 40,543 1 40,543 24,072 ,000a 

Residual 50,527 30 1,684   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), proxi absorptive capacity 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

 



 86 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3,200 ,457  -7,005 ,000 

proxi absorptive capacity 1,856 ,378 ,667 4,906 ,000 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -3,1996 ,4195 -1,2619 1,14361 32 

Residual -2,12938 3,05791 ,00000 1,27668 32 

Std. Predicted Value -1,694 1,470 ,000 1,000 32 

Std. Residual -1,641 2,356 ,000 ,984 32 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Bijlage 9: Output meervoudige regressie A 
 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 proxi absorptive 

capacity, on 

campus vs off 

campus, sociale 

nabijheida 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,788a ,621 ,581 1,10977 

a. Predictors: (Constant), proxi absorptive capacity, on campus vs off 

campus, sociale nabijheid 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 56,586 3 18,862 15,315 ,000a 

Residual 34,485 28 1,232   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), proxi absorptive capacity, on campus vs off campus, sociale nabijheid 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5,159 ,669  -7,713 ,000 

sociale nabijheid ,404 ,122 ,482 3,312 ,003 

on campus vs off campus ,011 ,445 ,003 ,025 ,980 

proxi absorptive capacity 1,187 ,374 ,427 3,176 ,004 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -4,0427 ,9452 -1,2619 1,35105 32 

Residual -1,81073 2,13352 ,00000 1,05471 32 

Std. Predicted Value -2,058 1,634 ,000 1,000 32 

Std. Residual -1,632 1,922 ,000 ,950 32 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Bijlage 10: Output meervoudige regressie B 
 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 LOGAUTONOMI

E, on campus vs 

off campus, 

proxi absorptive 

capacity, sociale 

nabijheida 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,804a ,646 ,594 1,09203 

a. Predictors: (Constant), LOGAUTONOMIE, on campus vs off campus, 

proxi absorptive capacity, sociale nabijheid 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 58,872 4 14,718 12,342 ,000a 

Residual 32,199 27 1,193   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), LOGAUTONOMIE, on campus vs off campus, proxi absorptive capacity, 

sociale nabijheid 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -7,536 1,839  -4,099 ,000 

sociale nabijheid ,342 ,128 ,409 2,673 ,013 

on campus vs off campus ,205 ,460 ,059 ,446 ,659 

proxi absorptive capacity 1,186 ,368 ,427 3,225 ,003 

LOGAUTONOMIE 1,107 ,799 ,174 1,385 ,178 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -3,7049 1,0641 -1,2619 1,37807 32 

Residual -1,74291 2,04365 ,00000 1,01915 32 

Std. Predicted Value -1,773 1,688 ,000 1,000 32 

Std. Residual -1,596 1,871 ,000 ,933 32 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Bijlage 11: Output meervoudige regressie C 
 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 Toewijding tijd 

geld, proxi 

absorptive 

capacity, 

LOGAUTONOMI

E, sociale 

nabijheida 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,823a ,677 ,629 1,04342 

a. Predictors: (Constant), Toewijding tijd geld, proxi absorptive capacity, 

LOGAUTONOMIE, sociale nabijheid 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 61,675 4 15,419 14,162 ,000a 

Residual 29,395 27 1,089   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), Toewijding tijd geld, proxi absorptive capacity, LOGAUTONOMIE, sociale 

nabijheid 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 61,675 4 15,419 14,162 ,000a 

Residual 29,395 27 1,089   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), Toewijding tijd geld, proxi absorptive capacity, LOGAUTONOMIE, sociale 

nabijheid 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -7,322 1,686  -4,342 ,000 

sociale nabijheid ,321 ,113 ,383 2,849 ,008 

proxi absorptive capacity 1,053 ,358 ,379 2,941 ,007 

LOGAUTONOMIE ,631 ,760 ,099 ,831 ,413 

Toewijding tijd geld ,137 ,082 ,217 1,671 ,106 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -3,9161 1,0141 -1,2619 1,41050 32 

Residual -1,58978 2,02334 ,00000 ,97378 32 

Std. Predicted Value -1,882 1,614 ,000 1,000 32 

Std. Residual -1,524 1,939 ,000 ,933 32 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Bijlage 12: Output meervoudige regressie D 
 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 leeftijdlogtransfr

om, sociale 

nabijheid, 

LOGAUTONOMI

E, proxi 

absorptive 

capacitya 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,805a ,649 ,597 1,08847 

a. Predictors: (Constant), leeftijdlogtransfrom, sociale nabijheid, 

LOGAUTONOMIE, proxi absorptive capacity 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 59,082 4 14,770 12,467 ,000a 

Residual 31,989 27 1,185   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), leeftijdlogtransfrom, sociale nabijheid, LOGAUTONOMIE, proxi absorptive 

capacity 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 59,082 4 14,770 12,467 ,000a 

Residual 31,989 27 1,185   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), leeftijdlogtransfrom, sociale nabijheid, LOGAUTONOMIE, proxi absorptive 

capacity 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -7,526 1,795  -4,193 ,000 

sociale nabijheid ,376 ,114 ,449 3,288 ,003 

proxi absorptive capacity 1,157 ,367 ,416 3,154 ,004 

LOGAUTONOMIE ,937 ,765 ,147 1,224 ,231 

leeftijdlogtransfrom ,202 ,329 ,071 ,614 ,544 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -3,7523 ,9962 -1,2619 1,38053 32 

Residual -1,68556 2,09132 ,00000 1,01582 32 

Std. Predicted Value -1,804 1,636 ,000 1,000 32 

Std. Residual -1,549 1,921 ,000 ,933 32 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Bijlage 13: Output meervoudige regressie E 
 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 on campus vs off 

campus, 

Toewijding tijd 

geld, proxi 

absorptive 

capacity, sociale 

nabijheida 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,819a ,670 ,621 1,05489 

a. Predictors: (Constant), on campus vs off campus, Toewijding tijd geld, 

proxi absorptive capacity, sociale nabijheid 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 61,025 4 15,256 13,710 ,000a 

Residual 30,045 27 1,113   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), on campus vs off campus, Toewijding tijd geld, proxi absorptive capacity, 

sociale nabijheid 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 61,025 4 15,256 13,710 ,000a 

Residual 30,045 27 1,113   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), on campus vs off campus, Toewijding tijd geld, proxi absorptive capacity, 

sociale nabijheid 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -6,097 ,791  -7,713 ,000 

sociale nabijheid ,320 ,123 ,382 2,595 ,015 

proxi absorptive capacity 1,047 ,362 ,376 2,891 ,007 

Toewijding tijd geld ,160 ,080 ,253 1,997 ,056 

on campus vs off campus ,129 ,427 ,037 ,302 ,765 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -3,8595 ,9589 -1,2619 1,40305 32 

Residual -1,68424 2,20299 ,00000 ,98448 32 

Std. Predicted Value -1,851 1,583 ,000 1,000 32 

Std. Residual -1,597 2,088 ,000 ,933 32 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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Bijlage 14: Output meervoudige regressie F 
 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 Geconcentreerd

e economie, 

proxi absorptive 

capacity, 

Gemiddelde 

diversiteit, 

sociale 

nabijheida 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,814a ,662 ,612 1,06745 

a. Predictors: (Constant), Geconcentreerde economie, proxi absorptive 

capacity, Gemiddelde diversiteit, sociale nabijheid 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 60,305 4 15,076 13,231 ,000a 

Residual 30,765 27 1,139   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), Geconcentreerde economie, proxi absorptive capacity, Gemiddelde 

diversiteit, sociale nabijheid 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 60,305 4 15,076 13,231 ,000a 

Residual 30,765 27 1,139   

Total 91,070 31    

a. Predictors: (Constant), Geconcentreerde economie, proxi absorptive capacity, Gemiddelde 

diversiteit, sociale nabijheid 

b. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5,457 ,665  -8,203 ,000 

sociale nabijheid ,441 ,110 ,527 4,007 ,000 

proxi absorptive capacity 1,043 ,368 ,375 2,837 ,009 

Gemiddelde diversiteit ,916 ,508 ,212 1,802 ,083 

Geconcentreerde economie ,260 ,532 ,056 ,489 ,629 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -4,0444 1,0168 -1,2619 1,39475 32 

Residual -1,86054 2,43987 ,00000 ,99620 32 

Std. Predicted Value -1,995 1,634 ,000 1,000 32 

Std. Residual -1,743 2,286 ,000 ,933 32 

a. Dependent Variable: Log werkgelegenheidsgroei pjaar 
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