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Samenvatting 
 
Startende ondernemingen zijn belangrijk voor de economie; deze organisaties creëren 
relatief gezien meer werkgelegenheid dan andere bedrijven en zijn ook efficiënter in het 
ontwikkelen van innovaties (Van Praag en Versloot, 2007, p. 376-377). Startende 
ondernemingen zijn echter kwetsbaar; men heeft te maken met zogenaamde liabilities of 
newness en liabilities of smallness (Brüderl en Schüssler, 1990). Daarom kunnen kansrijke 
start-ups  geholpen worden in speciaal daarvoor opgerichte organisaties; zogenaamde 
business incubators. Een business incubator wordt in deze studie gedefinieerd als een 
organisatie met als belangrijkste doel het ondersteunen van startende ondernemingen in de 
eerste levensfase.  
 
In deze studie wordt gekeken naar welke factoren in hoeverre van invloed zijn op het succes 
van business incubators in Nederland. Het is zowel vanuit maatschappelijk als 
wetenschappelijk oogpunt belangrijk te weten welke factoren in welke mate van invloed zijn 
op het succes van business incubators. Business incubators in Nederland worden voor 
minimaal de helft met publieke middelen gefinancierd en daarnaast is een dergelijk 
onderzoek voor zover bekend niet eerder uitgevoerd in Nederland. Voor de business 
incubators zelf is dit onderzoek interessant omdat wanneer eenmaal bekend is welke 
factoren van invloed zijn op het succes van een business incubator, men kan proberen deze 
factoren en daarmee het succes positief te beïnvloeden.  
 
Om te achterhalen welke factoren in welke mate van invloed zijn is in eerste instantie de 
reeds bestaande literatuur bestudeerd. Dit heeft 31 factoren opgeleverd, maar geen 
kwantitatieve informatie over de vraag in welke mate deze factoren van invloed zijn. Daarom 
is aan veertien deskundigen van evenzoveel business incubators gevraagd aan te geven in 
hoeverre de factoren uit de literatuur van invloed zijn op business incubators in Nederland en 
of er nog andere factoren van invloed zijn. Gevraagd is de mate van invloed aan te geven 
door een van de vijf categorieën toe te kennen, oplopend van geen invloed (1,0) tot veel 
invloed (5,0). De veertien business incubators, op een na allemaal onderdeel van ofwel het 
SKE- ofwel het BioPartnernetwerk, vormen samen het overgrote deel van het Nederlandse 
business incubation landschap. 
 
Uit de analyse van de veertien interviews is gebleken dat alle 31 factoren uit de literatuur en 
daarnaast de factoren imago en verzorgingsgebied met daarin al dan niet een grote 
universiteit of onderneming van invloed zijn op het succes van een business incubator. De 
meest invloedrijke en daarmee ook de meest belangrijke factoren zijn gerelateerd aan de 
menselijke of personele en financiële kant van een business incubator. Dit zijn de factoren 
kwaliteit van het management, het personeel en de ondernemers, mogelijkheid tot netwerken 
en samenwerking met externe partijen, toegang tot financiering en duurzaam financieel 
beleid. Het zegt wat over de mate van invloed dat de deskundigen 13 van de 31 factoren 
gemiddeld gezien redelijk veel tot veel invloed toekennen (≥4,0). Aan de overige 18 factoren 
wordt gemiddeld matige tot redelijk veel invloed toegekend (≤3,0 - <4,0).  
 
Niet bij alle factoren zijn de deskundigen het met elkaar eens; de meningen lopen nogal eens 
uiteen. Daarom is voor de factoren met de grootste spreiding eveneens gekeken of deze 
verschillen wellicht veroorzaakt worden doordat er verschillende typen business incubators 
zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen winstgerichte en non-profit business incubators. 
Uit de statische analyse is gebleken dat een dergelijk verband alleen bestaat bij de 
succesfactor communicatie met de lokale gemeenschap. Deskundigen werkzaam bij non-
profit business incubators kennen een hogere mate van invloed aan deze succesfactor toe 
dan deskundigen werkzaam bij winstgerichte business incubators. Bij de overige 
succesfactoren is een dergelijk verband niet aangetoond.  
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Er zijn wel een aantal andere conclusies getrokken op basis van dit onderzoek. Zo is uit deze 
studie gebleken dat de menselijke (of personele) kant van een business incubator het meest 
van invloed is op het succes van een business incubator. 13 van de 14 geïnterviewde 
deskundigen is van mening dat de kwaliteit van het management veel invloed heeft op het 
succes van een business incubator. Daarmee wordt aan deze factor het meeste invloed 
toegekend. Ook aan de kwaliteit van het personeel en de ondernemers verbonden aan de 
incubatees wordt veel invloed toegekend. Welke kwaliteiten precies gevraagd worden, ligt 
buiten de scope van dit onderzoek. Wat echter wel gesteld kan worden is dat netwerken voor 
medewerkers van business incubators een tweede natuur dient te zijn; van de vijf factoren 
met de meeste invloed zijn er twee gerelateerd aan netwerken.  
 
Naast de menselijke kant blijkt ook de invloed van een aantal financiële factoren niet te 
onderschatten. De invloed van een gedegen duurzaam financieel beleid en goede toegang 
tot financiering (zowel van toepassing op de business incubator als als service aan 
incubatees) worden beide met een 4,6 gewaardeerd. Dit betekent dat deze factoren in hoge 
mate van invloed zijn op het succes van business incubators in Nederland. Opvallend is dat 
aan de twee andere financiële factoren, diversiteit van inkomsten en financiële 
zelfstandigheid, minder invloed toegekend wordt. Als reden wordt door de deskundigen 
aangedragen dat dit te verklaren is doordat de incubators kunnen vertrouwen op 
kapitaalkrachtige partners als de overheid en universiteiten.  
 
Met deze resultaten in het achterhoofd zijn een aantal aanbevelingen opgesteld gericht op 
het praktisch toepassen van de resultaten van deze studie en eventueel vervolgonderzoek. 
Het advies aan de business incubators is om een overlegorgaan op te richten waarin in de 
verschillende business incubators in Nederland vertegenwoordigd zijn. Uit deze studie is 
gebleken dat de kwaliteit van het management/personeel belangrijk is, maar dat het vak van 
incubatiemanager nergens te leren is. Het gevolg is dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt en 
daarbij onvermijdelijk fouten maakt. Een overlegstructuur komt de kwaliteit van de 
betrokkenen ten goede omdat men van elkaar kan leren en zorgt er tevens voor dat men 
gebruik kan maken van elkaars netwerkmogelijkheden.  
 
Specifiek voor eventuele vervolgstudies verdient het de aanbeveling te onderzoeken of 
dezelfde onderzoeksopzet, maar daarbij gebruikmakend van focusgroepen in plaats van 
individuele interviews, tot betere beargumenteerde stellingen leidt. De gedachte achter deze 
aanbeveling is dat de deskundigen genoodzaakt zijn meer en inhoudelijk betere argumenten 
te gebruiken wanneer zij hun stelling dienen te verdedigen tegen andere deskundigen. Een 
tweede vervolgonderzoek zou gericht kunnen zijn op de kenmerken van specifieke factoren. 
Deze studie heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de kwaliteit van het management belangrijk 
is, maar niet of nauwelijks wat deze kwaliteiten dienen te zijn. Een dergelijke studie in 
combinatie met deze zou de bevindingen pas echt toepasbaar maken in de praktijk.  
 
Kort samengevat is gebleken dat alle in de literatuur genoemde factoren van invloed zijn op 
het succes van een business incubator. Aan zeven daarvan wordt veel invloed toegekend; 
dit zijn de factoren gericht op de menselijke of personele kant en de financiële kant van een 
business incubator. Op basis van deze studie kunnen daar de factoren imago en 
verzorgingsgebied aan toegevoegd worden. Daarnaast is aangetoond dat er, op 
communicatie met de lokale gemeenschap na, geen verband bestaat tussen de mate van 
invloed van de verschillende factoren en het feit of een business incubator non-profit of 
winstgericht is.  
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1. Inleiding 
 
Het eerste hoofdstuk van dit rapport is de inleiding en bestaat uit zes paragrafen. In de 
eerste twee paragrafen zijn de aanleiding (paragraaf 1.1) en doelstelling (paragraaf 1.2) van 
het onderzoek weergegeven. Paragraaf 1.3 en 1.4 bestaan uit de wetenschappelijke en 
maatschappelijke verantwoording van het onderzoek. De probleemstelling en 
onderzoeksvragen komen in paragraaf 1.5 aan bod, waarna in paragraaf 1.6 tenslotte de 
leeswijzer opgenomen is.  

1.1 Aanleiding 
Brainport Development is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuidoost Brabant en 
is in die regio reeds vele jaren vertegenwoordigd met enkele bedrijvencentra. Recentelijk zijn 
daar, als onderdeel van een fusie met een andere partij, ‘business incubation’-activiteiten bij 
gekomen. Wat business incubation precies inhoudt wordt in het theoretisch kader uitgebreid 
behandeld. In het kort komt het er echter op neer dat deze organisaties startende 
ondernemers gedurende de eerste jaren, waarin ondernemingen het meest kwetsbaar zijn, 
ondersteunen met advies en begeleiding. In het buitenland (bijvoorbeeld in de Verenigde 
Staten) zijn deze organisaties geregeld commercieel van aard, maar in Nederland is het 
overgrote deel gelieerd aan een universiteit en om die reden gesubsidieerd.  
 
Het business incubation-programma van Brainport Development heet Incubator3+ en bestaat 
uit een design- en een technologiegedeelte. Voor deze laatste wordt op het moment van 
schrijven een nieuw meerjarig beleidsplan ontwikkeld. Brainport Development heeft zich 
(vooralsnog intern) ten doel gesteld om van Incubator3+ de beste incubator van Nederland te 
maken en men wil tot de top vijf van Europa behoren. Hoewel vanwege het ontbreken van 
data niet met zekerheid vastgesteld kan worden of dit al dan niet reeds bereikt is, blijft men 
streven naar verbetering. Inzicht is daarbij van belang en daarom heeft Brainport 
Development gevraagd om onderzoek te doen naar de factoren die van invloed zijn op het 
succes van een business incubator. De gedachte is dat wanneer men weet welke factoren 
van invloed zijn, men de betreffende factoren wellicht positief kan beïnvloeden en op deze 
manier dichterbij het behalen van de beoogde doelstellingen kan komen.  

1.2 Doelstelling 
Deze studie dient twee verschillende doelen. Het eerste doel is om Brainport Development te 
adviseren over welke factoren in welke mate van invloed zijn op het succes van een 
business incubator. Brainport Development kan de aanbevelingen in deze studie gebruiken 
bij het bepalen van de stappen die noodzakelijk geacht worden om haar eigen 
incubatieprogramma te verbeteren en zo dichter bij haar doelstellingen te komen. 
 
Het tweede doel van dit onderzoek is een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de kennis 
op het gebied van business incubation. De wetenschappelijke waarde van dit onderzoek ligt 
vooral in de vraag welke factoren van invloed zijn op het succes van een business incubator 
en in welke mate. Omdat dit onderzoek niet als wetenschappelijk artikel in een vakblad zal 
verschijnen is het wellicht wat overdreven om te spreken van een verrijking voor de 
wetenschap. Wellicht echter dat naast Brainport Development toekomstige studenten en 
anderen die beroepshalve met business incubation bezig zijn, het nodige van dit onderzoek 
op kunnen steken.    
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1.3 Wetenschappelijke relevantie 
Business incubation is in de wetenschappelijke wereld nog een relatief nieuwe tak van sport. 
Hoewel het eerste artikel over dit onderwerp al in 1984 door Temali en Campbell is 
geschreven, heeft het nog tot 2004 geduurd voordat er een systematisch onderzoek naar de 
bestaande wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp uitgevoerd werd (Hackett en Dilts, 
2004, p. 55). In ‘A systematic review of business incubation research’ hebben Hackett en 
Dilts (2004) getracht alle Engelstalige literatuur over business incubation te verzamelen. De 
onderzoekers onderscheiden in de studie vijf onderzoeksstadia, welke weergegeven zijn in 
tabel 1 (Hackett en Dilts, 2004, p. 59). Deze lopen uiteen van het definiëren van het begrip 
business incubation tot het ontwikkelen van theorieën omtrent business incubation. Elk 
onderzoeksstadium is in de ogen van Hackett en Dilts een stap verder in het denken over 
business incubators. 
 
Tabel 1 Overzicht van thema’s in de literatuur over business incubation 

Thema Periode Onderwerpen 

Incubator development studies 1984-1987  definities 

 typologieën 

 beleidsimplicaties 
 

Incubator configuration studies 1987-1990  conceptueel model 

 incubatee selectie 
 

Incubatee development studies 1987-1988  ontwikkeling nieuwe bedrijven 

 impact van planning op ontwikkeling 
 

Incubator-incubatee impact studies 1990-1999  analysemethoden 

 succesindicatoren 
 

Theorizing studies 1996-2000  gebruik van formele en informele theorieën 

Bron: Hackett en Dilts, 2004, p.59 

  
Volgens Hackett en Dilts (2004) waren de studies tot 1987 gericht op het ontwikkelen van 
definities en typologieën op het gebied van business incubation. Vanaf dat jaar richtte een 
deel van de wetenschappers zich op de selectie van kandidaat-bedrijven (incubatees) en 
een deel op de ontwikkeling van deze starters. Deze perioden worden door Hackett en Dilts 
incubator configuration studies en incubatee development studies genoemd. Let daarbij op 
het verschil tussen incubator (business incubators) en incubatees (startende bedrijven die 
gebruik maken van de diensten van een business incubator). Vanaf ongeveer 1990 richtten 
de wetenschappers zich op vragen als ‘hoe kunnen de uitkomsten van een business 
incubator gemeten worden?’ en ‘wat is de impact van business incubators op incubatees?’. 
Deze periode wordt incubator-incubatee impact studies genoemd. Vanaf ongeveer 1996 
wordt de aandacht verlegd naar het ontwikkelen van theorieën op het gebied van business 
incubation (tot dan toe waren de studies vooral beschrijvend).  
 
Omdat de studie van Hackett en Dilts reeds in 2004 gepubliceerd is, ontbreken de meest 
recente jaren. Het is een studie op zich om te kijken of en eventueel welk nieuw 
onderzoeksthema zich de afgelopen tijd ontwikkeld heeft. Echter, gezien de tijdsperioden 
van maximaal negen jaar tussen twee onderzoeksthema’s kan het geen kwaad te kijken naar 
de meest recente studies over business incubation gepubliceerd tussen januari en december 
2010. Wellicht dat reeds voorzichtig gesteld kan worden dat recente studies niet langer 
gericht zijn op een van de door Hackett en Dilts onderscheden thema’s.  
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Tabel 2 Onderwerp en thema van studies over business incubation uit 2010 

Studie Onderwerp Onderzoeksthema 

Ratinho en Henriques 
(2010) 

Rol business incubators in 
convergerende economieën 
 

Incubator configuration studies 

Scillitoe en Chakrabarti 
(2010) 

Rol en invloed van interactie met 
incubatiemanager op ondersteuning 
 

Incubator development studies 

Schwartz en Hornych 
(2010) 

Samenwerkingsverbanden tussen 
incubatees 
 

Incubatee development studies 

Kim en Jung (2010)  Prestaties technopark in Zuid-Korea Incubator-incubatee impact studies  

 
De zoektermen ´business’ en ‘incubation´ in ´alle velden´ leveren in Omega (digitale 
catalogus met publicaties van wetenschappelijke vakbladen) zeven publicaties op. Daarbij 
zijn het publicatiejaar 2010 en het vakgebied geowetenschappen als restricties ingevoerd. 
Deze restricties zijn noodzakelijk om te garanderen dat de publicaties recent zijn (allemaal uit 
2010) en daadwerkelijk over business incubation gaan. Wanneer alle vakgebieden 
meegenomen worden komen om begrijpelijke redenen nogal wat studies uit de 
(dier)geneeskunde en biologie naar voren. Desondanks bleken toch nog drie studies weinig 
met business incubation te maken te hebben; alleen de term werd daarin genoemd. Vier 
studies is niet genoeg om een analyse te doen, maar zoals reeds aangegeven is dat ook niet 
het doel. Voor deze studie is een eerste indruk voldoende.  
 
In tabel 2 zijn de vier relevante studies uit 2010 weergegeven. Uit de laatste kolom blijkt dat 
alle vier de studies onderverdeeld kunnen worden in een van de vijf thema’s die Hackett en 
Dilts (2004, p. 59) onderscheiden. Hoewel drie van de vier titels gevalstudies zijn en daarin 
overeenkomen, blijkt toch dat alle studies een ander thema behandelen. Dat is niet onlogisch 
want de enige overeenkomst waarop deze studies geselecteerd zijn is de publicatiedatum. 
Omdat alle gevonden studies uit 2010 een thema behandelen dat reeds door Hackett en 
Dilts gedefinieerd is, wijst niets erop dat er recent een nieuw onderzoeksthema op het gebied 
van business incubation bijgekomen is. In deze studie wordt de verdeling van Hackett en 
Dilts dan ook als ‘compleet’ beschouwd.  
 
Nu de verdeling in de studie van Hackett en Dilts als ‘compleet’ kan worden beschouwd, kan 
bepaald worden aan welk thema deze studie bijdraagt. Op basis van de omschrijving van de 
thema’s in Hackett en Dilts kan gesteld worden dat deze studie aansluit bij stadium twee van 
de onderscheiden onderzoeksstadia. Thema twee wordt gekenmerkt door de ontwikkeling 
van conceptuele modellen en incubatee-selectie. Volgens Hackett en Dilts horen bij dit 
stadium onderzoeksvragen omtrent het selectieproces van incubatees en de kritische 
succesfactoren van business incubators. In deze studie wordt geprobeerd deze laatste vraag 
te beantwoorden; wat zijn de factoren die het succes van een business incubator bepalen? 
 
Er zijn in het verleden al enkele conceptuele modellen ontwikkeld (Campbell et al, 1985; 
Smilor, 1987) gericht op business incubation. Deze gaan echter niet in op de succesfactoren 
van business incubation. Volgens de Australische onderzoekers Bhabra-Remedios en 
Cornelius bestaat er zelfs een brede consensus bij wetenschappers dat het concept 
business incubation wel gedefinieerd is, maar dat niemand onderzocht heeft wat een 
business incubator succesvol maakt (Bergek en Norrman, 2008, p. 21). Dit lijkt, gezien de 
literatuurstudie van Hackett en Dilts, wat overtrokken. Het geeft echter wel aan dat 
aanvullend onderzoek naar de succesfactoren van business incubators welkom is.  
 
Naast het feit dat dit onderzoek van waarde kan zijn omdat het inzicht geeft in wat een 
business incubator succesvol maakt, is deze studie uniek omdat de studie volledig gericht is 
op Nederland. Wanneer de eerder beschreven zoekprocedure in Omega herhaald wordt, 
maar nu met als toevoeging ‘Netherlands’, ‘Dutch’ of ‘Nederland’ blijkt dat er in literatuur 
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geen artikelen zijn met deze kenmerken. Zelfs niet als er geen publicatieperiode ingevuld 
wordt. Daaruit mag geconcludeerd worden dat er geen of nauwelijks studies zijn 
gepubliceerd over business incubators in Nederland. Deze studie brengt daar verandering in 
door veertien deskundigen te vragen naar wat zij van invloed achten op het succes van 
business incubators in Nederland. Er zijn in tal van landen eerder studies gedaan naar welke 
factoren van invloed zijn op het succes van business incubators, maar deze studie voegt 
Nederland daaraan toe. In dat opzicht is deze studie uniek en levert het een bijdrage aan de 
wetenschap.    

1.4 Maatschappelijke relevantie 
Veel business incubators, waaronder ook het programma van Brainport Development, zijn 
(mede-)gefinancierd door de publieke sector. Dit betekent dat belastinggeld ingezet wordt 
voor de, soms, risicovolle activiteiten van een business incubator. Investeringen in jonge, 
veelbelovende bedrijven kunnen immers ook verkeerd uitpakken. Gelukkig gaat het 
regelmatig goed en worden levensvatbare, groeiende bedrijven in de markt gezet die zowel 
op korte als langere termijn kunnen bijdragen aan economische groei of in ieder geval 
werkgelegenheid bieden. De activiteiten van business incubators hebben dan ook, naast dat 
de betreffende ondernemer met zijn of haar bedrijf geholpen wordt, een maatschappelijke 
waarde.  
 
Deze maatschappelijke waarde is de reden waarom verschillende overheden (zowel 
regionaal, nationaal als internationaal) middelen beschikbaar stellen voor business 
incubation. Het is echter van belang dat deze middelen zo veel mogelijk rendement 
opleveren, in het geval van business incubation veelal (kennisintensieve) werkgelegenheid 
(meer over de doelstellingen van business incubators in het theoretisch kader). Daarvoor is 
het noodzakelijk dat business incubators en de bedrijven die zij ondersteunen economisch 
succesvol zijn. Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over wat business incubators 
succesvol maakt. Meer specifiek over welke factoren van invloed zijn op het succes van een 
incubator. De maatschappelijke relevantie van deze studie bestaat dan ook vooral uit het 
toevoegen van kennis. Kennis die anderen wellicht kan helpen business incubators 
succesvoller te maken.  

1.5 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
De onderzoeksvraag is in samenwerking met Brainport Development opgesteld en de 
probleemstelling komt dan ook voort uit de situatie bij deze organisatie. Eerder in dit rapport 
is al melding gemaakt van de ambitieuze doelstelling van de regionale 
ontwikkelingsmaatschappij; de business incubator moet de beste van Nederland worden en 
in Europa tot de top vijf behoren. Om zover te komen is men bij Brainport Development van 
mening dat het belangrijk is de factoren te kennen die van invloed zijn op het succes van een 
business incubator. Alleen dan kunnen de factoren, waarop Brainport Development invloed 
uit kan oefenen, zo beïnvloed worden dat deze een positieve bijdrage leveren aan het 
succes van het incubatieprogramma. Hoewel de probleemstelling specifiek in overleg met 
Brainport Development opgesteld is, is daarmee niet gezegd dat eenzelfde situatie zich bij 
een andere organisatie niet voor kan doen. Het ligt in de lijn der verwachting dat Brainport 
Development niet de enige is die de doelstelling heeft in de toekomst beter te presteren dan 
op dit moment. De centrale vraag is dan ook breed toepasbaar en luidt als volgt: 
 
In hoeverre zijn welke factoren van invloed op het succes van business incubators in 
Nederland en welke aanbevelingen kunnen aan de hand daarvan gedaan worden aan 
business incubators in Nederland? 
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De centrale vraag is vervolgens opgedeeld in een aantal deelvragen: 
1. Wat is in de literatuur reeds bekend over het concept business incubation? 
2. Wat is in de literatuur reeds bekend over succesindicatoren van business incubators? 
3. Wat is in de literatuur reeds bekend over succesfactoren van business incubators? 
4. Welke typen business incubators zijn er in Nederland en hoe kunnen de business 

incubators waarvan de daaraan verbonden deskundigen aan deze studie meegewerkt 
hebben, getypeerd worden? 

5. In hoeverre zijn de gevonden factoren van invloed op business incubators in Nederland? 
6. Zijn er naast de in de literatuur gevonden factoren nog andere factoren van invloed op 

het succes van business incubators in Nederland? 
7. Zijn de verschillende meningen van de deskundigen over de mate waarin de gevonden 

factoren van invloed zijn op het succes van business incubators in Nederland te 
verklaren door het verschil in type business incubator waaraan de betreffende persoon 
verbonden is? 

8. Welke aanbevelingen kunnen aan de hand van deze studie gedaan worden aan business 
incubators in Nederland? 

1.6 Leeswijzer 
Dit onderzoeksrapport is opgebouwd uit zeven hoofdstukken en enkele bijlagen. Elk 
hoofdstuk begint met een cursief gedrukte alinea waarin kort beschreven wordt welke 
deelvraag er in het betreffende hoofdstuk beantwoordt wordt. Tevens wordt in deze 
inleidende alinea waar nodig beschreven hoe het betreffende hoofdstuk verband houdt met 
het voorgaande of een van de andere hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is de inleiding; 
daarin wordt nog geen deelvraag beantwoord. Het doel van dit hoofdstuk is om het 
onderzoek te introduceren en de lezer vertrouwd te maken met de gekozen werkwijze. Het 
hoofdstuk bestaat uit de probleemstelling en centrale vraag, de onderbouwing van de  
wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie en de onderzoeksmethodiek.  
 
Hoofdstuk twee omvat het theoretisch kader en geeft antwoordt op de eerste drie 
deelvragen. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid beschreven wat er in de literatuur te vinden is 
over het concept business incubation. Er worden verschillende definities, typologieën en 
doelstellingen beschreven die eerder door andere wetenschappers gepubliceerd werden. 
Daarnaast worden op basis van de literatuur verschillende succesindicatoren en -factoren 
beschreven. In een later stadium zijn deze succesfactoren aan de deskundigen voorgelegd 
met de vraag in hoeverre zij van mening zijn dat deze factoren van invloed zijn op het succes 
van business incubators in Nederland.  
 
Het theoretisch kader resulteert uiteindelijk in een conceptueel model en een tweetal 
hypothesen. Deze zijn weergegeven in hoofdstuk drie. De hypothesen vormen de basis voor 
de analyse in deze studie. In het daaropvolgend hoofdstuk wordt de opzet van het empirisch 
onderzoek beschreven. De empirische studie bestaat uit veertien interviews die afgenomen 
zijn bij veertien verschillende deskundigen van evenzoveel organisaties, alle business 
incubators of organisaties die daar nauw bij betrokken zijn. In dit hoofdstuk wordt beschreven 
hoe de interviews aangepakt zijn, welke vragen gesteld zijn en waarom specifiek voor deze 
aanpak met deze deskundigen gekozen is.  
 
In de hoofdstukken vijf en zes worden de gegevens uit de interviews geanalyseerd. In 
hoofdstuk vijf wordt op basis van deze gegevens de eerste hypothese al dan niet verworpen 
en in hoofdstuk zes hetzelfde met de tweede hypothese. In deze analyses wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van citaten uit de interviews, welke de rode draad van met name de eerste 
analyse vormen. In deze hoofdstukken worden de deelvragen vijf, zes en zeven beantwoord.  
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De conclusie en het antwoord op de laatste deelvraag tenslotte is terug te vinden in het 
laatste hoofdstuk. De conclusie bestaat uit drie delen die ieder weer uit verschillende 
onderdelen bestaan. In het eerste deel van de conclusie wordt de centrale vraag beantwoord 
aan de hand van de resultaten van de analyse en de antwoorden op de deelvragen. In het 
tweede deel wordt een discussie beschreven met daarin een terugkoppeling naar de 
literatuur. Hoe kunnen eventuele verschillen tussen de gevonden resultaten in deze studie 
en studies van anderen verklaard worden? Tevens wordt in dit deel teruggekeken op het 
eigen onderzoek. Wat is goed gegaan en wat had beter anders aangepakt kunnen worden? 
In het laatste deel tenslotte worden aanbevelingen beschreven voor business incubators en 
eventueel vervolgonderzoek.  
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2. Theoretisch kader 

2.1 Business incubation: definities, typologieën en doelstellingen 
 
In deze eerste paragraaf van het theoretisch kader worden, zoals de titel al aangeeft, 
verschillende definities, typologieën en doelstellingen van business incubators behandeld. 
Samen vormen deze het antwoord op de eerste deelvraag: Wat is in de literatuur reeds 
bekend over het concept business incubation? In de eerste deelparagraaf staat de definitie 
van business incubation centraal. Vervolgens worden in de tweede deelparagraaf vier 
verschillende typologieën beschreven en in de laatste deelparagraaf verschillende 
doelstellingen van business incubators. De paragraaf eindigt met een samenvatting waarin 
antwoord wordt gegeven op de deelvraag.  

2.1.1 Definitie van het begrip business incubation 

Rond de jaren ’80 was de wetenschappelijke wereld nog redelijk eensgezind over de definitie 
van het concept business incubation. Uit een studie van Hackett en Dilts (2004, p. 59) blijkt 
dat onderzoekers in deze periode (Fry, 1987; Kuratko en LaFollette, 1987; Lumpkin en 
Ireland, 1988; Markley en McNamara, 1995; Rice, 1992; Udell, 1990) business incubation 
definieerden als ‘middelen gericht op het creëren van werkgelegenheid’. Hackett en Dilts 
stellen dat deze brede, maar algemeen geaccepteerde definitie gebaseerd is op de gedeelde 
overtuiging dat business incubation resulteert in meer startende ondernemingen en minder 
faillissementen. Deze startende ondernemingen zouden in de ogen van de onderzoekers 
voor de extra banen zorgen. Ten tijden van het ontstaan van deze breed gedragen definitie 
(zo rond de jaren ’80) stond het onderzoek naar business incubation echter nog in de 
kinderschoenen (Hackett en Dilts, 2004, p. 59). Aernoudt (2004, p. 127) stelt echter dat 
business incubators tegenwoordig populair zijn, met het gevolg dat het concept steeds meer 
een paraplubegrip is geworden dat te pas en te onpas gebruikt wordt.  
 
Hackett en Dilts (2004, p. 59-60) stellen dat het begrip met zoveel onduidelijkheid is 
omgeven dat het moeilijk is de totale populatie van business incubators te bepalen. Daarvoor 
dragen de onderzoekers vier redenen aan. Ten eerste wordt het begrip business incubation 
volgens de onderzoekers in veel studies helemaal niet gedefinieerd of, wanneer dit wel het 
geval is, is er onduidelijkheid over waar en met wie het plaatsvindt. Daarnaast wordt het 
concept waar nodig aangepast aan de lokale behoeften en omstandigheden. Een voorbeeld 
daarvan is bijvoorbeeld een bedrijvencentra dat naar buiten toe communiceert alsof het een 
business incubator is om zich zo te onderscheiden van andere bedrijvencentra. Tot slot zijn 
de opkomst van virtuele business incubators en de verwarring met de termen ‘sciencepark’ 
en ‘innovatiecentrum’ debet aan de onduidelijkheid.  
 
Hackett en Dilts (2004) en Aernoudt (2004) zijn met andere woorden van mening dat in de 
wetenschap aan het begin van de 21e eeuw nog geen consensus bestaat over de betekenis 
van het begrip business incubation. In deze studie wordt dat niet tegengesproken, maar het 
is pragmatischer werken met een definitie (al is het maar om het onderzoeksveld af te 
bakenen). Daarom wordt in deze studie aan de hand van de gevonden definities een eigen 
definitie opgesteld. Zoals gesteld verschillen de definities echter nogal. Daarom worden de 
definities uit de literatuur ingedeeld op basis van een tweetal veelgenoemde criteria; het al 
dan niet bieden van ondersteuning aan startende ondernemers en of selectiecriteria 
toegepast worden bij het toelaten van incubatees.  
 
Alle gevonden definities van het begrip business incubation voldoen aan de eerste eis, in dat 
opzicht zijn de onderzoekers het met elkaar eens. Over het tweede criterium bestaat minder 
overeenstemming. Opvallend daarbij is dat veel wetenschappelijke visies lijnrecht tegenover 
de door organisaties gebruikte definities lijken te staan. De Europese Unie en de Verenigde 
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Naties stellen selectiecriteria als een harde eis (Aerts et al, 2007, p. 255; UNIDO, 1999, p. 2), 
terwijl selectiecriteria in de onderzochte definities van de wetenschappers geen rol spelen 
(Zedtwitz en Grimaldi, 2006, p. 461; Hamdani, 2006, p. 9; Klofsten, 2005, p. 106; Peters et 
al, 2004, p. 83; Hughes et al, 2007, p. 154). 
 
Aerts e.a. (2007, p. 255) hebben de definitie zoals de Europese Unie (EU) die hanteert in 
hun studie gebruikt. Zij komen tot de conclusie dat de EU stelt dat ondersteuning een 
bepalend kenmerk van een business incubator is. Als tweede kenmerk stelt de EU dat een 
business incubator alleen zo genoemd mag worden als het technologisch niveau van de 
incubatees hoog genoeg is. Niet alle bedrijven worden dus zonder meer toegelaten bij 
organisaties die door de EU als business incubators geclassificeerd worden. Het 
departement Industriële Ontwikkeling van de Verenigde Naties (UNIDO) hanteert een 
uitgebreide beschrijving van het begrip business incubation (UNIDO, 1999, p. 2). Naast de 
door de EU ook al genoemde kenmerken stellen de VN dat een business incubator door een 
kleine groep professionals geleid dient te worden met de bedoeling na verloop van tijd 
zelfstandig in haar middelen te kunnen voorzien. De initiële investering om de business 
incubator op te zetten komt veelal van de overheid. De VN komen dus met aanvullende 
eisen op het gebied van financiering.  
 
In de voor deze studie gebruikte wetenschappelijke studies komen de definities zonder 
uitzondering neer op een uitgebreide omschrijving van wat in deze studie ‘ondersteuning 
aanbieden’ genoemd wordt. Zedtwitz en Grimaldi (2006, p. 461) stellen bijvoorbeeld dat een 
business incubator aan vier van de vijf hieronder gestelde eisen dient te voldoen: 

 De organisatie biedt kantoorruimte aan; 

 daarbij worden ondersteunende kantoordiensten aangeboden; 

 de organisatie biedt toegang tot financiering; 

 de organisatie biedt management-, boekhoudkundig- en juridisch advies; 

 de organisatie maakt netwerken eenvoudiger.   
Ook Merrifield (1987) komt met een dergelijke lijst, maar voegt daar nog aan toe dat een 
incubator vaak verbonden is aan een universiteit en dient te streven naar een soort van 
verbondenheid met de lokale gemeenschap en het lokale bedrijfsleven (Hamdani, 2006, p. 
9).  
 
De definities van Klofsten (2005, p. 106) en Peters (2004, p. 83) komen in grote lijnen 
overeen met die van Zedtwitz en Grimaldi. Deze onderzoekers leggen in tegenstelling tot 
Merrifield geen verband tussen business incubators en de lokale gemeenschap. De definitie 
van Hughes e.a. (2007, p. 154) heeft daarentegen heeft wel weer overeenkomsten met 
Merrifield. Zij leggen net als Merrifield het verband tussen business incubators en de lokale 
gemeenschap. Hughes et al. leggen daarbij echter de nadruk op sterke banden tussen 
incubatees en bestaande bedrijven.  
 
Samengevat kan gesteld worden dat de verschillende onderzoekers min of meer dezelfde 
definities gebruiken. Iedere onderzoeker legt de nuance echter net even anders. Een 
voorbeeld is bijvoorbeeld Merrifield (1987) ten opzichte van Zedtwitz en Grimaldi (2006). De 
definities verschillen in de kern nauwelijks (het aanbieden van diensten aan startende 
ondernemers) maar Merrifield stelt dat een business incubator veelal samenwerkt met een 
universiteit en de lokale gemeenschap. De belangrijkste reden daarvoor lijkt de 
publicatieperiode te zijn; toen Merrifield het concept beschreef stond de wetenschap over 
business incubation nog in de kinderschoenen, terwijl Zedtwitz en Grimaldi konden 
voortborduren op vijfentwintig jaar wetenschappelijk onderzoek. Dat een jaar na Zedtwitz en 
Grimaldi Hughes et al. echter weer bijna helemaal teruggrijpen op de ‘vroege’ definitie van 
Merrifield geeft nog maar eens aan dat het concept met veel onduidelijkheden is omgeven.  
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In deze studie wordt geen voorkeur uitgesproken voor een bepaalde definitie. De ene 
nuance is niet beter dan de andere. Te meer omdat in alle studies ‘ondersteuning’ een 
terugkomend kenmerk is. Dit laatste geldt echter niet voor de selectiecriteria; daarover 
verschillen de meningen. Met name de EU en de VN stellen dit als harde eis, in tegenstelling 
tot de wetenschap. Omdat verderop in deze studie zal blijken dat het business incubation 
landschap in Nederland niet bijzonder groot is (door de ogen van welke definitie men het ook 
bekijkt), wordt voor een ruime definitie gekozen: 
 
In deze studie wordt geen voorkeur uitgesproken voor een bepaalde definitie. De ene 
nuance is niet beter dan de andere. Omdat in alle studies ‘ondersteuning’ een terugkomend 
kenmerk is, wordt dit kenmerk opgenomen in de definitie welke in deze studie gebruikt wordt. 
Over selectiecriteria is men minder eensgezind (met name de EU en de VN stellen dit als 
harde eis, in tegenstelling tot de wetenschap), daarom komt dit kenmerk niet terug in de in 
deze studie gebruikte definitie. De definitie van het begrip business incubation luidt in deze 
studie: 
 

Een business incubator is een organisatie met als belangrijkste doel het ondersteunen van 
startende ondernemingen in de eerste levensfase. 

 
De definitie laat ruimte voor zowel commerciële als niet-commerciële organisaties, van welk 
samenwerkingsverband of omvang dan ook. Ook het al dan niet toepassen van 
selectiecriteria wordt in het midden gelaten. Een definitie met andere woorden die niet in 
tegenspraak is met welke van de hierboven genoemde definities dan ook. Wellicht kan 
opgemerkt worden dat met het niet opnemen van selectie-eisen de deur voor 
bedrijfsverzamelgebouwen wagenwijd openstaat om zich ook business incubator te noemen. 
Er zijn immers bedrijfsverzamelgebouwen die ook enige vorm van ondersteuning aan de 
huurders bieden.  Het primaire doel van bedrijfsverzamelgebouwen is en blijft echter het 
aanbieden van bedrijfsruimte op al dan niet commerciële basis, niet het ondersteunen van 
starters. In deze verschillen deze organisaties van business incubators.  

2.1.2 Verschillende typologieën business incubators 

Naast de verschillende invullingen van het begrip business incubation zijn er in de 
wetenschappelijke wereld verschillende opvattingen over hoe business incubators getypeerd 
dienen te worden. In deze paragraaf worden de typologieën van Aernoudt (2004), Al-
Mubaraki en Busler (2010), Grimaldi en Grandi (2005) en Hughes et al. (2007) behandeld. In 
deze vier studies worden business incubators steeds op basis van een ander kenmerk 
getypeerd, zodat een goed beeld ontstaat van de verschillende typen business incubators. 
Daarnaast zijn het allen recente studies. De kernmerken waarop de organisaties 
onderverdeeld worden zijn: doelstelling (Aernoudt), non-profit/winstgericht (Al-Mubaraki en 
Busler), primaire geldschieter (Grimaldi en Grandi) en netwerk (Hughes et al.).  
  
Aernoudt (2004, p. 128-129) onderscheidt vijf soorten business incubators; drie hoofdtypen 
en twee bijzondere typen (zie tabel 3). In eerste instantie waren alle business incubators van 
het gemengde type. Deze waren gericht op het tot bloei laten komen van ondernemingen om 
op die manier werkgelegenheid te creëren. Incubators gericht op economische ontwikkeling 
hebben als voornaamste doel om de regionale ongelijkheid te verkleinen. Veel incubators in 
de zuidelijke lidstaten van de Europese Unie zijn van dit type. Incubators gericht op 
technologische ontwikkeling zijn tot ontwikkeling gekomen vanaf het moment dat innovatie 
een belangrijke rol in veel economische beleidsprogramma’s heeft gekregen. De laatste twee 
type incubators zijn pas iets van de laatste jaren. Sociale business incubators richten zich op 
de economische ontwikkeling van kansarmen. Het laatste type is gericht op fundamenteel 
onderzoek. De bedrijven in dit soort incubators hebben veelal nauwe banden met 
onderzoeksuniversiteiten.  
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Tabel 3 Typologie business incubators door Aernoudt (2004) 

Type incubator Filosofie:  
Omgaan met 

Primair doel Secundair doel Betrokken 
sectoren 

Gemengd 
gebruik 
 

Kansen 
ondernemers 

Creëren startende 
ondernemingen 

Creëren 
werkgelegenheid 

Alle sectoren 

Economische 
ontwikkeling 
 

Regionale 
ongelijkheid 

Regionaal  
economische 
ontwikkeling 

Creëren nieuwe 
ondernemingen 

Alle sectoren 

 
Technologie 
 
 
  

 
Gebrek aan 
ondernemerschaps- 
Kwaliteiten 

 
Creëren 
ondernemerschap 

 
Stimuleren 
innovatie, startende 
technologiebedrijven  

 
Technologie, 
ICT, 
biotechnologie 

Sociaal* 
 
 

Sociale kloof Integratie van 
sociale groepen 

Creëren 
werkgelegenheid 

Non-profit sector 

Fundamenteel 
onderzoek* 

Discovery gap Fundamenteel 
onderzoek 

Creëren spin-offs Hightech  

* Bijzondere typen 
Bron: Aernoudt, 2004, p.128 

 
Al-Mubaraki en Busler (2010, p. 2-3) hebben onderzocht hoe de National business 
incubation association (NBIA) de verschillende business incubators onderverdeelt. De NBIA 
hanteert daarvoor verschillende criteria. De belangrijkste is het onderscheid tussen non-profit 
en op winst gerichte incubators. 85 Procent van de incubators behoort tot de eerste 
categorie. Deze categorie is weer onderverdeeld in stand-alone, door de overheid of een 
universiteit gerunde incubators en de incubators die samenwerken met andere type 
organisaties. De op winst gerichte organisaties worden onderverdeeld op de manier waarop 
geld verdiend wordt. De eerste categorie zijn de business incubators die omzet genereren 
door de huuropbrengsten en de opbrengsten die voortkomen uit de geleverde diensten. 
Onder de tweede categorie vallen alle incubators die onderdeel zijn van een portfolio van 
investeringen. Organisaties die deze vorm aanbieden zijn vaak eigenaar van (een deel van) 
de deelnemende bedrijven en proberen winst te maken met de verkoop van hun aandeel in 
bedrijven die uitgroeien tot volwaardige marktspelers. De laatste categorie wordt door de 
overheid gerund en bestaat vaak uit ondernemingen die medische en hoogtechnologische 
vindingen proberen te vermarkten.  
 
Grimaldi en Grandi (2005, p. 2-3) komen tot een verdeling op basis van de primaire financier 
van de business incubator. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen publiek en privaat 
gefinancierde business incubators. De publiek gefinancierde incubators worden 
onderverdeeld in business innovation centers en universiteitsincubators. Business innovation 
centers zijn business incubators die basisdiensten aanbieden zoals bedrijfsruimte, de 
bijbehorende infrastructuur en marketinggerelateerde diensten. Het tweede type, de 
universiteitsincubators, wordt met medewerking van een universiteit opgezet. Hoewel erkend 
wordt dat educatie het voornaamste doel van een universiteit is, kunnen deze door spin-offs 
en technologie- en kennisoverdracht een wezenlijke rol spelen bij de ontwikkeling van 
nieuwe bedrijven. Daarnaast onderscheiden Grimaldi en Grandi twee typen privaat 
gefinancierde incubators; corporate business incubators en onafhankelijke business 
incubators. De eerste zijn veelal incubators die als voornaamste doel hebben om spin-off’s 
een voortvarende start te geven. Het tweede type bestaat uit investeringsfondsen die 
investeren in jonge, veelbelovende ondernemingen om er later, veelal op het moment van 
uittreden, geld mee te verdienen. Deze laatste groep worden ook wel accelerators genoemd.  
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klein groot 

klein 

groot 

Veel potentiële toegevoegde waarde 
Strategic network involvement 

Bron: Hughes et al, 2007, p. 159 

Hughes et al. (2007, p. 158-165) hechten waarde aan netwerken en delen business 
incubators dan ook in op twee netwerkgerelateerde factoren. De eerste wordt resource 
pooling activity genoemd en wordt omschreven als ‘de wil van bedrijven om hun middelen te 
delen met anderen’. De onderzoekers gaan ervan uit dat een bedrijf niet meer toegang tot 
middelen heeft dan het bereid is prijs te geven. Het is bijvoorbeeld zeer onwaarschijnlijk dat 
een partij gepatenteerde technologie prijsgeeft aan een andere partij als daar geen geld of 
gelijkwaardige kennis tegenover staat. De andere factor is strategic network involvement. Dit 
wordt gedefinieerd als ‘de mate waarin een bedrijf de interactie met anderen opzoekt om 
kennis te vergaren’. Dit resulteert in de vier soorten business incubation die Hughes et al. 
onderscheiden; dynamic incubation, specialised incubation, community incubation en 
enclosed incubation.  
 

Figuur 1 Typologie van Hughes, Duane Ireland & Morgan (2007) 
 
 
 

 
Specialised  
incubation 

 

 
Dynamic 

incubation 

 
Enclosed  
incubation 

 
Community  
Incubation 

 

 
 
 
 
Dynamic incubation is naar de mening van de onderzoekers de situatie waar bedrijven en 
business incubators naar dienen te streven. Dit betekent dat een incubatee volop interactie 
met andere bedrijven dient te zoeken om kennis te vergaren en daarbij bereid is haar 
middelen te delen. Op die manier verkeert het bedrijf in een positie waarin het nieuwe kennis 
ontwikkelt, wat de mogelijkheid biedt om substantiële toegevoegde waarde voor beide 
bedrijven te creëren. In het geval van specialised incubation zijn bedrijven wel bereid hun 
middelen te delen, maar is de strategic network involvement minder. Bij community 
incubation is dit precies andersom. In het geval van enclosed incubation zijn bedrijven niet of 
nauwelijks bereid netwerken met anderen aan te gaan. Overigens merken de onderzoekers 
op dat sommige bedrijven bewust kiezen voor enclosed incubation. Bijvoorbeeld omdat een 
organisatie de cognitieve afstand met anderen als te groot beschouwt of omdat men het idee 
heeft het grotendeels zelf te kunnen (Hughes et al, 2007, p.158-165). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weinig potentiële toegevoegde waarde 

Resource 
pooling 
activity 
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Tabel 4 Samenvatting verschillende typen business incubators 

Studie Bepalend kenmerk Onderscheiden typen 

Aernoudt (2004) Doelstelling  
van de incubator  

 Gemengd gebruik 

 Economische ontwikkeling 

 Technologie 

 Sociaal 

 Fundamenteel onderzoek 
 

Al-Mubaraki & Busler  
(2010) 

Non-profit/winstgericht  Non-profit 
- Stand alone 
- Overheid/Universiteit 
- Ander type organisatie 

 Winstgericht 
- huuropbrengsten/opbrengsten uit  

geleverde diensten 
- portfolio van investeringen 
 

Grimaldi & Grandi  
(2005) 

Primaire financier 
 

 Publiek gefinancierd 
- Business innovation centres 
- Universiteitsincubators 

 Privaat gefinancierd 
- Corporate business incubators 
- Onafhankelijke business incubators 

(Accelerators) 
 

Hughes et al.  
(2007) 

Netwerken  Enclosed incubation 

 Specialised incubation 

 Community incubation 

 Dynamic incubation 

Bron: Al-Mubaraki & Busler (2010); Aernoudt (2004); Grimaldi & Grandi (2005); Hughes et al. (2007) 

 
Aernoudt, Al-Mubaraki en Busler, Grimaldi en Grandi en Hughes et al kiezen ieder een ander 
kenmerk op basis waarvan zij business incubators onderverdelen. De typologieën kunnen 
echter naast elkaar bestaan omdat de een de ander niet uitsluit; een non-profit business 
incubator gericht op fundamenteel onderzoek heeft bijvoorbeeld kenmerken van zowel Al-
Mubaraki en Busler als Aernoudt. Wanneer alle verschillende typen gecombineerd worden, 
blijken er 400 combinaties mogelijk! Figuur 2 geeft een overzicht van de mogelijke 
combinaties. Op de horizontale as zijn de verdelingen van Al-Mubaraki en Busler (2010) en 
Aernoudt (2004) te vinden, op de verticale as die van Grimaldi en Grandi (2005) en Hughes 
et al. (2007).  
 
Het is niet zo dat alle 400 mogelijke combinaties in de praktijk ook echt voorkomen. Alleen 
de combinaties die aannemelijk zijn, zijn in de tabel grijs gekleurd. De combinaties die 
onwaarschijnlijk zijn, zijn wit. Zo zijn bijvoorbeeld alle velden waarin een combinatie wordt 
gemaakt tussen accelerators (OBI) en non-profit wit gebleven. Accelerators zijn business 
incubators die gerund worden door investeringsfondsen. Hoewel er vast wel 
investeringsfondsen zijn die aan non-profit activiteiten doen, is het primaire doel van deze 
organisaties winst maken; daar zijn het dan ook bedrijven voor. Een combinatie van een 
dergelijke organisatie met een non-profit uitgangspunt is dan ook zeer onwaarschijnlijk.  
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Figuur 2 Overzicht van mogelijke typen business incubators 

   Winstgericht Non-profit 

   Huuropbrengsten Investeringen Stand alone Overheid/uni Overige 

   G E T S F G E T S F G E T S F G E T S F G E T S F 

P
ri
v
a
a
t 

g
e
fi
n

a
n
c
ie

rd
 

C
B

I 

E
 

                         

S
 

                         

C
 

                         

D
 

                         

O
B

I 

E
 

                         

S
 

                         

C
 

                         

D
 

                         

P
u
b

lie
k
 g

e
fi
n

a
n
c
ie

rd
 

B
IC

 

E
 

                         

S
 

                         

C
 

                         

D
 

                         

U
n
iB

I 

E
 

                         

S
 

                         

C
 

                         

D
 

                         

Bron: Al-Mubaraki & Busler (2010); Aernoudt (2004); Grimaldi & Grandi (2005); Hughes et al. (2007) 

 
Legenda figuur 2 
 
Horizontale as  
Winstgericht  Business incubators met een winstoogmerk 
Non-profit  Business incubators zonder winstoogmerk 
   
Huuropbrengsten Huuropbrengsten en opbrengsten uit geleverde diensten   
Investeringen  Opbrengsten uit portfolio van investeringen 
Stand alone  Zelfstandige opererende business incubators  
Overheid/uni  Business incubators gerund door een overheid of universiteit 
Overige  Business incubators gerund door een ander type organisatie 
 
G   Gemengd gebruik     
E   Economische ontwikkeling    
T   Technologie   
S   Sociaal  
F   Fundamenteel onderzoek 
 
Verticale as 
Publiek gefinancierd Business incubators gefinancierd met publieke middelen 
Privaat gefinancierd Business incubators gefinancierd met private middelen 
 
CBI Corporate business incubators 
OBI Onafhankelijke business incubators (accelerators) 
BIC Business innovation centres, gefinancierd door een overheid 
UniBI Universiteitsincubators 
 
E Enclosed incubation 
S Specialised incubation 
C Community incubation 
D Dynamic incubation 

 
 

Al-Mubaraki & 
Busler (2010) 

Aernoudt (2004) 

Hughes et al (2007) 

Grimaldi & 
Grandi (2005) 
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In principe geldt ditzelfde voor grote bedrijven en daarom is de combinatie corporate 
business incubator en non-profit ook niet mogelijk. Toch ligt dit genuanceerder dan bij 
investeringsfondsen. Grote organisaties als bijvoorbeeld Philips laten gewaagde maar 
potentieel kansrijke ideeën veelal enige tijd onder de vleugels van de organisatie tot wasdom 
komen. In een veel gevallen worden de ideeën daarna alsnog door de organisatie vermarkt, 
maar soms worden de bedrijfjes zelfstandig voortgezet omdat het product bijvoorbeeld niet 
bij de filosofie van de moederorganisatie past (Philips, 2010). Dit is bijvoorbeeld gebeurd met 
Shapeways; een zelfstandig bedrijf dat ontstaan is binnen Philips (Philips, 2008). Enerzijds 
ondersteunen grote organisaties dergelijke initiatieven met de gedachte er in een later 
stadium geld mee te verdienen, vandaar dat dergelijke initiatieven in deze studie winstgericht 
genoemd worden. Anderzijds is het ook zo dat wanneer het de organisaties alleen om het 
geld gaat, initiatieven als Shapeways en anderen in een vroeger stadium opgedoekt zouden 
worden. Het is immers hoogst onwaarschijnlijk dat pas wanneer dergelijke ideeën helemaal 
uitontwikkeld zijn gekeken wordt of de initiatieven bij de moederorganisatie passen.  
 
Een derde combinatie die in theorie wellicht wel mogelijk is, maar in de praktijk niet voor zal 
komen is een door een universiteit gerunde business incubator die door een andere 
organisatie gefinancierd wordt. Het is onwaarschijnlijk dat een universiteit een business 
incubator runt voor een commerciële partij of de overheid. Hoewel universiteiten deels met 
publieke middelen gesteund worden is financiering door de overheid ook niet logisch. Het is 
dan gebruikelijker dat de overheid geld geeft aan een universiteit en dat die daarmee een 
business incubator opzet. Een business incubator die opereert onder de vleugels van een 
universiteit zal met andere woorden altijd door diezelfde universiteit gefinancierd worden.   
 
De vierde en vijfde combinatie die niet voor de hand ligt is die van een business incubator 
gericht op economische ontwikkeling of het voorkomen van sociale uitsluiting (zoals 
gedefinieerd door Aernoudt, 2004) en een andere financier dan de overheid. Economische 
ontwikkeling en sociale ongelijkheid zijn beleidsterreinen waar (regionale) overheden zich 
mee bezighouden. De kans dat een commerciële organisatie of universiteit investeert in een 
dergelijke incubator is zeer klein.  
 
Een laatste scenario dat niet voor de hand ligt (maar uitdrukkelijk in theorie wel mogelijk is), 
is die van een investeringsmaatschappij die middels een business incubator investeert in 
fundamenteel onderzoek. Zoals eerder al gesteld is, is het voornaamste doel van een 
investeringsmaatschappij (net als van alle commerciële organisaties) het genereren van 
winst. Fundamenteel onderzoek is veelal duur, tijdrovend en omgeven met grote risico’s. De 
kans dat startende ondernemingen zich ermee bezighouden is vanwege deze nadelen al niet 
groot, laat staan dat een investeringsmaatschappij in dergelijke organisaties zal investeren. 
Hoewel zoals gezegd niet uitgesloten, wordt er in deze studie voor gekozen dit scenario niet 
op te nemen.  
 
De overige cellen, 184 in totaal (grijs gekleurd), vormen samen alle mogelijke combinaties 
van typen zoals gedefinieerd door Al-Mubaraki & Busler (2010), Aernoudt (2004), Grimaldi & 
Grandi (2005), Hughes et al. (2007). Wereldwijd zijn er volgens Aernoudt (2004, p. 128) 
ongeveer 3.000 business incubators, waarvan volgens Qian et al. (2010, p. 79) ongeveer 
1.100 in de Verenigde Staten. Hatch (2010, p. 20) stelt dat het er honderd meer zijn, maar in 
deze studie wordt uitgegaan van gegevens uit 2009 (Qian et al. gaan uit van 2006). De 
honderd extra zijn waarschijnlijk te verklaren door de vier jaar die tussen beide 
onderzoeksgegevens zit. Het hele business incubation landschap van 3.000 organisaties 
wereldwijd is op basis van de in deze paragraaf beschreven combinaties te classificeren. 
Daar is deze studie echter niet op gericht; voor deze studie is alleen het business incubation 
landschap in Nederland van belang. In deel twee van deze studie wordt aan de hand van de 
in deze paragraaf opgestelde classificering het Nederlandse business incubation landschap 
beschreven.   
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2.1.3 Doelstellingen van business incubators 

Uitgaande van de in dit onderzoek gebruikte definitie van business incubation heeft een 
dergelijke organisatie maar één doel; het ondersteunen van jonge ondernemingen. Er zijn 
echter meerdere doelstellingen, hoewel die volgens Bergek en Norrman (2008, p. 26) niet in 
de literatuur beschreven worden. Wellicht dat beide onderzoekers niet op de hoogte waren 
van de studies van Aernoudt (2004, p. 128) en Al-Mubaraki en Busler (2010). In deze studie 
wordt aan de vijf al eerder genoemde categorieën expliciet een primair en secundair doel 
gehangen (zie tabel 5). De doelstellingen van incubators ingericht op gemengd gebruik zijn 
volgens Aernoudt bijvoorbeeld het creëren van startende ondernemingen en het creëren van 
werkgelegenheid. In de eerste doelstelling is met enige goede wil het ondersteunen van 
ondernemingen te lezen. Business incubators creëren immers startende ondernemingen 
door ondernemers te ondersteunen. Het tweede doel is voor landen met relatief veel 
werkloosheid wellicht een belangrijke doelstelling, maar niet voor Nederland. Nederland 
heeft relatief gezien geen hoog werkloosheidspercentage (Eurostat, 2011, p. 2) 
 
De doelstelling uit de in deze studie gebruikte definitie  komt, al dan niet in iets gewijzigde 
vorm, ook bij twee andere typen voor. Bij het type ‘economische ontwikkeling’ wordt 
gesproken over het creëren van nieuwe ondernemingen en bij de incubators gericht op 
fundamenteel onderzoek over het creëren van spin-offs. Bij incubators gericht op 
technologische bedrijven en die gericht op het verminderen van de sociale ongelijkheid zijn 
volgens Aernoudt andere doelen belangrijk. Niet het ondersteunen van startende 
ondernemingen maar de integratie van sociale groepen en het creëren van werkgelegenheid 
(sociale incubators) en het creëren van ondernemerschap en het stimuleren van innovatie 
(technologiegerichte incubators) zijn de doelstellingen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat 
deze doelstellingen helemaal los staan van het ondersteunen van startende ondernemingen. 
Aernoudt beschrijft het niet in dergelijke bewoordingen, maar aangenomen mag worden dat 
de integratie van sociale groepen plaats vindt door (potentiële) ondernemers uit deze sociale 
groepen te ondersteunen. Anders zou Aernoudt een dergelijk type organisatie waarschijnlijk 
niet noemen in zijn studie over business incubators. Te meer omdat Aernoudt’s definitie in 
grote lijnen overeenkomt met de definitie zoals wordt gebruikt in deze studie.  
 

Tabel 5 Doelstellingen van verschillende typen business incubators 

Type incubator Primair doel Secundair doel 

Gemengd 
gebruik 
 

Creëren startende 
ondernemingen 

Creëren 
werkgelegenheid 

Economische 
ontwikkeling 
 

Regionaal  
economische 
Ontwikkeling 

Creëren nieuwe 
ondernemingen 

 
Technologie 
 
 
  

 
Creëren 
ondernemerschap 

 
Stimuleren 
innovatie, startende 
technologiebedrijven  

Sociaal 
 
 

Integratie van 
sociale groepen 

Creëren 
werkgelegenheid 

Fundamenteel 
onderzoek 

Fundamenteel 
onderzoek 

Creëren spin-offs 
 

 

Winstgericht Winst genereren succesvolle 
incubatees 
voortbrengen 

                Bron: Aernoudt, 2004, p.128; Al-Mubaraki en Busler, 2010, p. 2-3 
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In de vorige paragraaf is al gebleken dat ook het onderscheid profit non-profit kan worden 
gemaakt. Zonder dat dit in de literatuur expliciet genoemd wordt kan ook daar een 
doelstelling uit gehaald worden; winst generen. Al-Mubaraki en Busler (2010, p. 2-3) 
onderscheiden twee groepen profit incubators, maar de doelstellingen komen overeen. Deze 
incubators proberen door middel van het in rekening brengen van diensten of het 
participeren in bedrijven opbrengsten te genereren. Daarvoor is het noodzakelijk dat de 
incubatees succesvol zijn, zodat de continuïteit van de incubatees gewaarborgd blijft. Op die 
manier kunnen de bedrijven blijven betalen voor de door de incubator aangeboden diensten. 
Voor dit type incubators, veelal investeringsfondsen die leven van de participatie in 
succesvolle bedrijven, is het moment van uittreden van belang. Op dat moment zouden de 
investeringen in de incubatee zich uit moeten betalen door het reeds opgebouwde 
aandelenbelang van de hand te doen. Omdat Aernoudt deze doelstelling niet noemt, maar 
het wel een belangrijke doelstelling voor commerciële business incubators is, is deze 
doelstelling aan het rijtje van Aernoudt toegevoegd (zie tabel 5).  
 
Er zijn in deze paragraaf een aantal doelen van business incubators genoemd. Het begint 
echter allemaal met het doel dat in de in deze studie gebruikte definitie genoemd wordt: het 
ondersteunen van startende ondernemers. Dat moet uiteindelijk in succesvolle incubatees 
resulteren. Wanneer dat eenmaal bereikt is, is de eerste en belangrijkste stap op weg naar 
de andere doelstellingen reeds gezet.  

2.1.4 Conclusie 

In deze paragraaf is geprobeerd door een literatuuronderzoek een antwoord te vinden op de 
eerste deelvraag van deze studie: wat is in de literatuur reeds bekend over het concept 
business incubation? Daarvoor is het concept business incubation onderverdeeld in drie 
onderdelen, die ieder in een subparagraaf behandeld zijn. Deze onderdelen zijn 
achtereenvolgens de definitie, verschillende typen en verschillende doelstellingen van 
business incubators. Omdat in de literatuur (nog) geen consensus bestaat over wat precies 
de definitie van business incubation dient te zijn, is een eigen definitie opgesteld. Na analyse 
van de in verschillende studies gebruikte definities bleken er twee terugkerende elementen 
te zijn: het al dan niet bieden van ondersteuning aan startende ondernemers en of 
selectiecriteria toegepast worden bij het toelaten van incubatees. Omdat echter alleen het 
eerste element in alle onderzochte studies terug te vinden is, wordt alleen dit element 
overgenomen in de voor deze studie opgestelde definitie. Deze luidt: 
 
 Een business incubator is een organisatie met als belangrijkste doel het ondersteunen van 

startende ondernemingen in de eerste levensfase. 
 
Het tweede onderdeel van het concept business incubation dat in deze paragraaf behandeld 
is, zijn de verschillende typen. Gebleken is dat vier verschillende studies (Aernoudt, 2004; Al-
Mubaraki en Busler, 2010; Grimaldi en Grandi, 2005; Hughes et al, 2007) business 
incubators onderverdelen op basis van vier verschillende kenmerken. Deze kenmerken zijn 
achtereenvolgens doelstelling van de business incubator, non-profit of winstgericht, de 
primaire financier en netwerken. Omdat de verschillende typen elkaar in veel gevallen niet 
uitsluiten zijn, door de verschillende typologieën te combineren, 184 verschillende typen 
business incubators te definiëren. Deze zijn weergegeven in figuur 2. 
 
Het laatste onderdeel van het antwoord op de eerste deelvraag zijn de verschillende 
doelstellingen van business incubators. Op basis van de studies van Aernoudt (2004) en Al-
Mubaraki en Busler (2010) worden verschillende primaire en secondaire doelstellingen aan 
verschillende typen business incubators gekoppeld. Niet alle doelstellingen zijn voor 
Nederlandse business incubators echter even belangrijk. Zo zijn business incubators in 
Nederland meer gericht op het ondersteunen van startende ondernemingen dan op het 
creëren van werkgelegenheid. Met de werkgelegenheid is het in Nederland immers helemaal 
niet zo slecht gesteld.  
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2.2 Succesindicatoren en –factoren van business incubators 
 
Centraal in deze studie staat de vraag welke factoren in hoeverre van invloed zijn op het 
succes van een business incubator. Wat het begrip business incubation inhoudt, welke 
verschillende typen er zijn en welke doelstellingen de organisaties nastreven is in paragraaf 
2.1 duidelijk geworden. In deze tweede paragraaf van dit hoofdstuk worden de tweede en 
derde deelvraag van deze studie beantwoord. Op basis van bestaande literatuur wordt 
gekeken naar wat reeds bekend is over succesindicatoren (paragraaf 2.2.1) en 
succesfactoren (paragraaf 2.2.2) van business incubators. De paragraaf over succesfactoren 
is onderverdeeld in verschillende subparagrafen waarin steeds een andere categorie 
succesfactoren beschreven wordt. Beide paragrafen eindigen met een samenvatting en het 
antwoord op de deelvraag.      

2.2.1  Succesindicatoren van business incubators in de literatuur 

Bhabra-Remedios en Cornelius (2003, p. 11) schrijven in een begeleidend stuk voor een 
conferentie over business incubation in Australië over drie fundamentele benaderingen in de 
theorie over het meten van prestaties van organisaties (niet specifiek gericht op business 
incubators). De eerste is de ‘goal-based’ benadering van Etzioni (1996), de tweede is de 
systeembenadering van Georgopolous en Tannebaum (1957) en tot slot is er de ‘multiple 
constituency’ benadering van Thompson (1967). In de ‘goal-based’ benadering wordt ervan 
uitgegaan dat een organisatie afgerekend mag worden op de doelen die gesteld worden. De 
succesindicatoren zijn in dit geval direct afgeleid van de doelstelling van de organisatie. Het 
nadeel is echter dat iedere organisatie zich andere doelen stelt en dat onderling vergelijken 
bij deze benadering niet mogelijk is. In de systeembenadering wordt dit probleem 
ondervangen door stellen van een aantal generieke doelen waar alle organisaties naar 
zouden moeten streven. Volgens Bhabra-Remedios en Cornelius is daarmee echter nog 
steeds geen raamwerk ontwikkeld voor het effectief meten en vergelijken van de prestaties 
van organisaties. De laatste benadering, ‘multiple constituency’, gaat uit van de vraag in 
hoeverre organisaties voldoen aan de wensen en eisen van haar belanghebbenden 
(stakeholders).  
 
Hoe deze laatste benadering wel voor een ‘raamwerk’ kan zorgen wordt in het artikel niet 
beschreven, maar zoals in dat geval te verwachten is komen de auteurs met een eigen 
voorstel voor een raamwerk - of eigenlijk een voorstel voor vervolgonderzoek naar een 
raamwerk (zie figuur 3). In deze studie wordt niet teveel waarde gehecht aan het voorstel 
van Bhabra-Remedios en Cornelius. Het is gericht is op het meten van de groei van 
incubatees in plaats van de prestaties van de business incubator, maar het geeft wel heel 
duidelijk de rol van succesindicatoren in een business incubator weer. Daarom is het toch 
opgenomen.  
 
Het model van Bhabra-Remedios en Cornelius (2003, p. 13) beschrijft drie ‘bestuurslagen’ in 
een business incubator, welke elkaar achtereenvolgens controleren. De belanghebbende 
(bijvoorbeeld een universiteit) heeft een bepaald idee over wat met de business incubator 
bereikt dient te worden en welke succesindicatoren gebruikt moeten worden om te meten of 
de doelstelling ook daadwerkelijk gehaald is. Vervolgens stelt de raad van commissarissen 
doelen voor het operationeel management en succesindicatoren waarmee de behaalde 
resultaten gemeten kunnen worden. De incubatiemanager op zijn beurt doet hetzelfde voor 
de ondernemers. Aan de andere kant van het model gaat informatie de tegenovergestelde 
weg; dat zijn de rapportages over de behaalde prestaties aan de bovenliggende 
bestuurslaag. In deze rapportages wordt aan de hand van de vooraf opgestelde prestatie-
indicatoren verslag uitgebracht over hoe gepresteerd is.  
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De doelstellingen van de verschillende bestuurslagen hoeven niet precies overeen te komen, 
hoewel enig verband wel te verwachten is. Ditzelfde geldt voor de succesindicatoren; 
naarmate het managementniveau daalt, worden de doelen specifieker. Op strategisch niveau 
(de belanghebbende) wordt bijvoorbeeld als doel gesteld dat de business incubator dient bij 
te dragen aan het imago van de universiteit. De daaraan gekoppelde succesindicator is 
bijvoorbeeld ‘Percentage studenten dat bekend is met de business incubator’. Op 
operationeel niveau (de ondernemer/incubatiemanager) kan men met deze succesindicator 
niet veel. Niemand kan van een ondernemer verwachten dat deze doelbewust reclame 
maakt voor de business incubator. Wat wel kan is dat de incubatiemanager als doel stelt dat 
het personeelsbestand van een incubatee voor een bepaald percentage uit studenten van de 
universiteit dient te bestaan, met een daaraan gekoppelde succesindicator. Dit dient 
hetzelfde doel als eerder op strategisch niveau vastgesteld is, maar dan geoperationaliseerd.    
 

Figuur 3 Raamwerk van Bhabra-Remedios en Cornelius (2003) 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Bhabra-Remedios en Cornelius (2003, p. 13) 

 
Over de doelstelling van business incubators is in hoofdstuk twee al geschreven, maar over 
succesindicatoren nog niet. Dit terwijl uit het model van Bhabra-Remedios en Cornelius 
gebleken is dat op verschillende managementniveaus verschillende succesindicatoren 
gebruikt worden. Daaruit mag geconcludeerd worden dat er nogal wat succesindicatoren 
zouden moeten zijn, te meer omdat verschillende typen business incubators verschillende 
doelen nastreven. Desalniettemin zijn in de literatuur maar drie studies gevonden waarin 
specifieke prestatie-indicatoren bij business incubator genoemd worden: Lalkaka (2000), 
Costa-David et al. (2002) en Erlewine (2007). De succesindicatoren gedefinieerd in Costa-
David et al. en Erlewine zijn gericht op alle typen business incubators. De studie van Lalkaka 
gaat specifiek in op technologie business incubators.   
 
De studie van Costa-David et al. (2002) gaat uit van de systeembenadering van 
Georgopolous en Tannebaum (1957). Het is dus een studie gericht op het vergelijken van de 
prestaties van verschillende organisaties door een standaard succesindicatoren voor te 
stellen (het is dan ook een benchmarkstudie). In de studie worden de twaalf door Costa-
David et al. gedefinieerde succesindicatoren verdeeld in drie categorieën. De eerste 
categorie zijn succesindicatoren gerelateerd aan het opzetten en exploiteren van business 
incubators. De tweede groep indicatoren gaat in op de belangrijkste incubator functies, het 

Belanghebbende(n) 

Raad van Commissarissen 

Incubator manager 

Ondernemer 

Fasen in groei 
onderneming 

Doelstelling +indicatoren 

Doelstelling +indicatoren 

Doelstelling +indicatoren 

Rapporteren prestaties 

Rapporteren prestaties 

Rapporteren prestaties 
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beheer en de promotie. De laatste categorie tenslotte heeft betrekking op de evaluatie van 
een business incubator.  
 
Eveneens uitgaande van de systeembenadering is Erlewine (2007). In deze studie is een 
instrument ontwikkeld dat naar eigen zeggen de standaard voor de hele sector dient te zijn. 
Het bestaat uit tien ‘basis’ succesindicatoren waarvan iedere incubator volgens Erlewine 
gebruik zou moeten maken (vandaar dat deze studie geclassificeerd wordt als 
systeembenadering). Daarnaast is er een ‘uitbreidingsset’ afhankelijk van het type business 
incubator. Business incubators verbonden aan een universiteit en die gericht op 
technologische bedrijven worden hierbij apart genoemd. Er zijn zeven specifiek op 
technologie incubators gerichte succesindicatoren beschreven.  
 
De laatste studie van Lalkaka (2000) verschilt van de andere twee omdat deze niet uitgaat 
van de systeembenadering maar van de ‘goal-based’ benadering. In deze studie zijn de 
succesindicatoren net als in Costa-David et al. verdeeld in drie categorieën. Deze verdeling 
is echter anders dan die van Costa-David et al. (2002). Lalkaka (2000) onderscheidt 
succesindicatoren in een groep indicatoren gericht op de te bereiken doelen, een groep 
gericht op effectiviteit en een categorie duurzaamheid. De studie van Lalkaka is de enige van 
de drie die heel specifiek een succesindicator heeft die uitgaat van de ‘multiple constituency’ 
benadering van Thompson (1967). ‘Taxes paid and returns to state per net $ of subsidy’ 
(Lalkaka, 2000, p. 6) duidt heel duidelijk op het belang van de stakeholder, in dit geval de 
overheid.  
 
De door de onderzoekers gedefinieerde categorieën komen niet met elkaar overeen en zijn 
moeilijk te vergelijken. Wanneer naar de individuele succesindicatoren gekeken wordt, 
kunnen echter wel een aantal overeenkomsten gevonden worden. Zo zijn in alle drie de 
studies succesindicatoren gericht op het meten van werkgelegenheid gevonden. Erlewine 
(2007) bijvoorbeeld heeft twee indicatoren gewijd aan het aantal medewerkers van de 
incubatees. Lalkaka (2002) gaat naast deze indicatoren in op het aantal banen dat door de 
gezamenlijke graduates gecreëerd wordt. Een tweede veelvoorkomende groep 
succesindicatoren zijn gerelateerd aan het aantal bedrijven dat door de business incubator 
ondersteund wordt of werd. In totaal zijn in de drie studies tien van dergelijke indicatoren 
gevonden. Vooral in het door Aernoudt (2004) gedefinieerde type gemengde business 
incubators zullen de twee bovengenoemde categorieën veelal samenhangen. De 
doelstellingen van gemengde business incubators zijn immers het ondersteunen van 
startende ondernemingen en het creëren van werkgelegenheid.     
 
Naast de succesindicatoren gericht op werkgelegenheid en die gericht op jonge bedrijven 
bestaat een derde groep uit ‘operationele’ indicatoren. Daarmee worden de 
succesindicatoren bedoeld die gericht zijn op het meten van de operationele aspecten van 
een business incubator. Daarbij kan gedacht worden aan indicatoren die de omzet van de 
business incubator meten, de tevredenheid van betrokkenen en de kosten en opbrengsten 
van diensten. Erlewine (2007) is hierop een uitzondering; in deze studie worden geen 
operationele indicatoren genoemd.  
 
Tot slot valt op de in de drie studies slechts één succesindicator genoemd wordt die 
betrekking heeft op wat een business incubation programma de overheid oplevert. Dit is 
opvallend omdat een groot deel van de business incubators met overheidsmiddelen 
gefinancierd worden. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat diezelfde overheid interesse 
heeft in wat het rendement is van de door haar geïnvesteerde middelen. In de drie studies 
noemt echter alleen Lalkaka (2000) een succesindicator in die richting: de hoeveelheid 
betaalde belasting per dollar (het is een Amerikaans onderzoek) subsidie. Diezelfde Lalkaka 
(2000, p. 6) merkt echter op dat het moeilijk is om deze indicator nauwkeurig te meten omdat 
veel aspecten een rol spelen. Het wordt niet expliciet genoemd, maar te denken valt aan 
bijvoorbeeld winstbelasting of loonbelasting van de werknemers. De eerste lijkt logisch, maar 
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wat te doen met de tweede? Zouden deze medewerkers niet ergens anders ook aan de slag 
kunnen? 
 
In totaal zijn er in de literatuur dus drie samenhangende typen succesindicatoren te 
onderscheiden: indicatoren gericht op het meten van werkgelegenheid(sgroei), het meten 
van het aantal (voormalige) incubatees en op het meten van operationele aspecten van een 
business incubator. De succesindicatoren gericht op de operationele kant van een business 
incubator zijn een verhaal apart; in tegenstelling tot de andere twee typen succesindicatoren 
meten de indicatoren in deze groep niet het eindresultaat (met andere woorden het succes 
van een business incubator), maar de voortgang. Dit type succesfactoren is vooral te vinden 
in de onderste bestuurslagen van het model van Bhabra-Remedios en Cornelius (2003) en is 
voor deze studie niet belangrijk.  
 
De succesindicatoren gericht op het meten van werkgelegenheids(groei) en het meten van 
het aantal (voormalige) incubatees meten, in tegenstelling tot de operationele 
succesindicatoren, wel eindresultaten. Dit zijn de type succesindicatoren die gebruikt worden 
in de hogere bestuurslagen van het model van Bhabra-Remedios en Cornelius. Met de 
centrale vraag van deze studie in het achterhoofd kan aangenomen worden dat dit de 
succesindicatoren zijn waar het in deze studie om gaat. Het eerste type, gericht op het 
meten van werkgelegenheid(sgroei), is kwalitatief van aard. Succesvolle incubatees 
voortbrengen is dé manier om als business incubator werkgelegenheidsgroei te 
bewerkstelligen. Succesvolle incubatees hebben immers doorlopend werknemers nodig die 
bij kunnend dragen aan de groei van deze organisaties. Het tweede type succesindicatoren 
is daarentegen juist kwantitatief van aard. Voor het meten van het aantal organisaties dat 
door een business incubator ondersteund wordt is het niet van belang hoe goed de 
incubatees presteren of hoe groot de incubatees zijn, alleen het aantal telt.  
 
Concluderend kan gesteld worden dat de literatuur over succesindicatoren van business 
incubators zowel beperkt als divers is. Beperkt in de zin dat er niet veel studies te vinden zijn 
die specifiek over dit onderwerp gaan en divers in de zin van het aantal verschillende 
indicatoren en de categorieën waarin deze verdeeld worden. Er is echter een kritische 
kanttekening bij de drie gebruikte studies (Lalkaka, 2000; Costa-David et al, 2002; Erlewine 
2007) te zetten. Opvallend is dat een aantal in de literatuur genoemde succesindicatoren 
slechts ‘middelen’ zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aantal bedrijven in de business 
incubator. Het doel van een business incubators is niet dat er zoveel mogelijk bedrijven in 
het business incubation programma deelnemen. Ook het aantal patenten en octrooien is 
slechts een middel dat in dienst staat van een ‘belangrijkere’ doelstelling. Een mogelijk 
doelstelling is bijvoorbeeld (kennisintensieve) werkgelegenheid creëren/naar de regio halen. 
Ook (economische) welvaart of, in mindere mate, economische groei zijn mogelijke 
doelstellingen. De nadruk dient vooral te liggen op indicatoren die een ‘doelstelling’ meetbaar 
maken. Indicatoren gericht op ‘middelen’ kunnen hierbij wel belangrijke meetpunten zijn om 
tussentijds succes zichtbaar te maken.  
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2.2.2 Succesfactoren van business incubators in de literatuur 

In de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden dat er drie typen succesindicatoren zijn; 
operationele, kwantitatieve en kwalitatieve succesindicatoren. De laatste twee typen zijn 
belangrijk voor deze studie. In deze paragraaf wordt gekeken naar welke factoren van 
invloed zijn op deze succesindicatoren. Wanneer factoren immers van invloed zijn op het 
succes van een business incubator, zijn de factoren eveneens van invloed op de indicatoren 
die succes meten. Aan de hand van verschillende bronnen wordt in deze paragraaf gekeken 
naar welke interne en externe factoren van invloed zijn op het succes van een business 
incubator. In totaal zijn in de literatuur 31 factoren gevonden, welke in deze studie 
onderverdeeld zijn in 5 externe en 26 interne factoren. De interne factoren zijn vervolgens 
thematisch onderverdeeld in zeven categorieën. De lijst met succesfactoren is weergegeven 
in tabel 6.  
 
    Tabel 6 Systematisch overzicht van de succesfactoren in de literatuur 

Interne factoren Externe factoren 

Organisatorische aspecten 

 Haalbaarheidsstudie 

 Missie 

 Strategisch plan 

 Raad van bestuur 

 Adviesraad 

 Business plan 
 
Personele aspecten 

 Kwaliteiten van het managementteam 

 Kwaliteiten van de medewerkers 

 Financiële vergoeding 
 
Financiële aspecten 

 Diversiteit van inkomsten 

 Duurzaam financieel beleid 

 Financiële zelfstandigheid 
 
Faciliteiten 

 Uitstraling 

 Locatie en toegankelijkheid 

 Gemeenschappelijke ruimten 

 Voorzieningenniveau 

 Aanbod van technologische middelen 
 
Relatie incubator-incubatee 

 Selectie van kandidaten 

 Toetredingscriteria 

 Uittredingscriteria 

 Behoeften inventariseren 
 
Aanbod van diensten 

 Toegang tot wetenschappelijke kennis 

 Toegang tot financiering 

 Mogelijkheid tot netwerken 
 
Kwaliteitsaspecten 

 Interne prestatiemeting 

 Mate van evaluatie 

 Samenwerking met externe partijen 

 Communicatie met de lokale gemeenschap 

 Macro-economische situatie 

 Overheidsbeleid 

 Kwaliteit van de ondernemers 
 

Bronnen: Colbert et al, 2010; Erlewine en Gerl, 2004; Buys en Mbewana, 2007; Lalkaka, 1996. 
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In Colbert et al. (2010) en Erlewine en Gerl (2004) worden de succesfactoren die in deze 
studies genoemd worden, onderverdeeld in verschillende categorieën. In beide werken wordt 
per hoofdstuk een categorie succesfactoren behandeld. Ook in deze studie zijn de 
succesfactoren verdeeld in categorieën. De indeling is deels gebaseerd op de verdelingen in 
deze studies. Omdat de lijst met factoren echter opgesteld is aan de hand van meerdere 
bronnen, kan van geen van de studies de precieze indeling overgenomen worden. De reden 
voor de onderverdeling in categorieën is, net al bij Colbert et al. en Erlewine en Gerl, de 
samenhang tussen een aantal van de succesfactoren. Goede voorbeelden hiervan zijn de 
factoren die gezamenlijk de categorieën ‘organisatorische aspecten’ en ‘faciliteiten’ vormen.  
 
Naast de onderverdeling in categorieën zijn de succesfactoren in deze studie ook verdeeld 
op basis van de succesindicator waarop zij (het meeste) invloed hebben. In de vorige 
paragraaf is duidelijk geworden dat succes gemeten dient te worden aan de hand van 
indicatoren. Tevens is vastgesteld dat er voor deze studie twee typen succesindicatoren 
belangrijk zijn; kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren.  
 
Van de meeste succesfactoren kan niet gezegd worden dat de betreffende factor specifiek 
van invloed is op een van de twee typen succesindicatoren. Neem bijvoorbeeld een 
haalbaarheidsstudie. Een goed uitgevoerde haalbaarheidsstudie ´dwingt´ de initiatiefnemers 
om goed over de business incubator na te denken voordat met de business incubator gestart 
wordt. In een haalbaarheidsstudie wordt onder andere gekeken of er voldoende vraag vanuit 
de markt is en of de financiering rond is. Maar heeft een haalbaarheidsstudie nu (het 
meeste) invloed op kwantitatieve of kwalitatieve succesindicatoren? Heeft een 
haalbaarheidsstudie met andere woorden meer invloed op het aantal of de kwaliteit van de 
incubatees? Dat is niet te zeggen. Een haalbaarheidsstudie is volgens Erlewine en Gerl 
(2004, p. 26) altijd nodig, ongeacht of men streeft naar het ondersteunen van zoveel mogelijk 
incubatees of juist alleen veelbelovende incubatees (waarbij wel in het achterhoofd 
gehouden dient te worden dat niet gezegd is dat deze twee doelstellingen om eenzelfde 
haalbaarheidsstudie vragen).  
 
Een ander voorbeeld is de succesfactor ‘diversiteit van inkomsten’. Een grote diversiteit van 
inkomsten heeft volgens Erlewine en Gerl (2004, p. 155) een positieve invloed op het succes 
van een business incubator omdat in het geval er een inkomstenbron wegvalt niet het 
voortbestaan van de hele business incubator in het geding komt. Er kan echter niet gezegd 
worden dat dit in meer of mindere mate geldt voor business incubators met een van beide 
doelstellingen. Alle business incubators zijn gebaat bij meerdere inkomstenbronnen om 
eventuele tegenslagen op te vangen.  
 
Er zijn echter ook een aantal succesindicatoren waarvoor wel geldt dat zij meer invloed 
hebben op ofwel kwantitatieve ofwel kwalitatieve succesindicatoren. Het selecteren van 
kandidaten door bijvoorbeeld selectiecriteria toe te passen is een van de succesfactoren die 
meer invloed heeft op kwalitatieve succesindicatoren. Door selectie ‘aan de poort’ kan ervoor 
gekozen worden alleen incubatees toe te laten met veel potentie. De kans dat op deze 
manier een hoger percentage incubatees uitgroeit tot succesvolle, grote bedrijven met veel 
personeel is groter.  
 
Een tweede en derde factor die eveneens vooral van invloed zijn op kwalitatieve 
succesindicatoren zijn het aanbod van technologische middelen en de toegang tot 
wetenschappelijke kennis. De redenatie daarachter berust op de aanname dat vooral 
innovatieve incubatees succesvol worden en uitgroeien tot omvangrijke organisaties. Het 
aanbod van technologische middelen en wetenschappelijke kennis is vooral van belang voor 
innovatieve organisaties en deze succesfactoren hebben dan ook meer invloed op 
kwalitatieve dan kwantitatieve succesindicatoren.  
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Wanneer uitgegaan wordt van de aanname dat potentieel succesvolle incubatees voor 
ingewikkeldere vraagstukken komen te staan dan de ‘doorsnee’ incubatee, kan ervan 
uitgegaan worden dat ook de kwaliteit van het management en personeel van de incubator 
meer van invloed zijn op kwalitatieve succesindicatoren dan kwantitatieve succesindicatoren. 
Deze aanname is gebaseerd op het idee dat potentieel succesvolle incubatees eerder tegen 
omvangrijke financieringsvraagstukken aanlopen en bijvoorbeeld hoger opgeleid personeel 
dienen te werven. Deze ingewikkeldere vraagstukken vragen meer van het management en 
de medewerkers van een business incubator. Een staf van hogere kwaliteit (meer ervaring, 
hoger opleidingsniveau) draagt dan ook voornamelijk bij aan kwalitatieve succesindicatoren. 
 
Op een aantal succesfactoren na is het overgrote deel van de succesfactoren zowel van 
invloed op de kwalitatieve als kwantitatieve succesindicatoren. Alleen door enkele aannames 
te stellen, kan er bij een aantal succesfactoren aangegeven worden op welke van de twee 
typen succesindicatoren de meeste invloed uitgeoefend wordt. In de volgende twee 
paragrafen wordt de invloed van alle succesfactoren beschreven. Daarbij dient dus in het 
achterhoofd gehouden te worden dat, op enkele uitzonderingen na, er geen onderscheidt is 
op welke van de twee typen succesindicatoren de invloed het hoogst is.  
 
Interne succesfactoren in de literatuur  
Organisatorische aspecten  
 Haalbaarheidsstudie 

Een goede haalbaarheidsstudie heeft volgens James (2001, p. 1) en Erlewine en Gerl (2004, 
p. 26) een positieve invloed op het succes van een business incubator omdat het de 
ontwikkelaars ‘dwingt’ goed over het plan na te denken voordat met een business incubator 
gestart wordt. In een haalbaarheidsstudie wordt gekeken of het project een solide financiële 
basis heeft, er voldoende vraag vanuit de markt is, op voldoende steun in de gemeenschap 
kan rekenen en er een persoon of instantie is die als voortrekker (‘champion’) kan dienen. 
Daarnaast worden in een goede haalbaarheidsstudie obstakels geïdentificeerd en 
mogelijkheden beschreven om deze eventueel te omzeilen. De onderzoekers wijzen er 
tevens op dat een haalbaarheidsstudie door veel belanghebbenden en geldschieters geëist 
wordt voordat over eventuele steun aan een nieuwe business incubator nagedacht wordt.   
 

 Missie 
Zowel Cammarata (2003, p. 8) als Colbert et al. (2010, p. 9) zijn van mening dat een missie 
van invloed is op het succes van een business incubator. De NBIA ziet het zelfs als een 
‘industry best practice’; een door de organisatie geformuleerde belangrijke voorwaarde voor 
het succes van een business incubator. Cammarata (2003, p. 8) stelt dat een missie het 
fundamentele doel van een business incubator bondig en duidelijk dient te beschrijven. Het 
dient als motivatie voor de verschillende betrokkenen en als richtlijn voor de activiteiten van 
de business incubator.  
 

 Strategisch plan 
In het strategisch plan wordt de missie vertaald in meetbare doelen en activiteiten voor de 
komende periode (bijvoorbeeld een jaar). Elke periode wordt het plan vervolgens herzien om 
zeker te zijn dat het nog voldoet aan de eisen, zeker wanneer invloedrijke veranderingen in 
de omgeving plaatsgevonden hebben. Cammarata (2003, p. 8) stelt dat een strategisch plan 
onmisbaar is om een missie te volbrengen. Een goed strategisch plan heeft dan ook een 
positieve invloed op het succes van een business incubator (Colbert et al, 2010, p. 10). 
 

 Raad van bestuur 
Zowel Colbert et al. (2010, p. 15) als Adkins (2008) geven aan dat een raad van bestuur van 
belang is voor het succes van een business incubator. Adkins (2008) definieert het 
takenpakket van een raad van bestuur als de zorg voor de lange-termijn continuïteit van het 
programma en alle factoren die nadelig zijn voor de levensduur van de business incubator. 
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Adkins haalt daarbij onvoldoende financiering en mismanagement aan als voorbeelden van 
dergelijke factoren. 
 

 Adviesraad 
Volgens Colbert et al. (2010, p. 11) stellen sommige business incubators een adviesraad in. 
In een adviesraad zijn verschillende partijen vertegenwoordigd, bijvoorbeeld een universiteit 
of het lokale bestuur. Een adviesraad geeft zowel advies aan de medewerkers van de 
business incubator als aan de deelnemende bedrijven. Een adviesraad heeft minder invloed 
op een business incubator dan een raad van bestuur, die de strategische beslissingen 
neemt, maar kan van grote waarde zijn vanwege de aanwezige kennis en contacten. Colbert 
et al. stellen dan ook dat een adviesraad een positieve bijdrage kan leveren aan het succes 
van een business incubator.  
 

 Business plan 
Colbert et al. (2010, p. 34) en Erlewine en Gerl (2004, p. 26-27) definiëren een business plan 
als de financiële onderbouwing van het strategisch plan. In het business plan staat hoe de 
uitgaven gedekt gaan worden door de inkomsten. Een goed business plan is volgens de 
onderzoekers van positieve invloed op het succes van een business incubator omdat met de 
financiële onderbouwing in het business plan investeerders over de streep kan trekken en 
vertrouwen creëert bij potentiële incubatees. Deze laatste groep gaat immers in de meeste 
gevallen een meerjarige samenwerking aan met de business incubator en het is dan ook niet 
meer dan logisch dat daarbij vragen gesteld worden over de financiële situatie van de 
partner.  
 
Personele aspecten 

 Kwaliteiten van het managementteam 
In nogal wat studies over business incubation (Buys en Mbewana, 2007; Colbert et al, 2010; 
Erlewine en Gerl, 2004; Lalkaka, 1996; Lalkaka, 1997; Cammarata, 2003) worden de 
kwaliteiten van het managementteam als succesfactor aangemerkt. Hoe beter het 
managementteam in staat is de bij de incubator aangesloten incubatees te ondersteunen, 
hoe succesvoller de business incubator is. Volgens Knopp (2004, p. 84) dient het 
managementteam te bestaan uit een of meerdere personen met de juiste mix van zakelijke 
kwaliteiten en contacten met de omgeving (wat daarmee precies bedoeld wordt, beschrijft 
Knopp niet). Het vinden van een dergelijk persoon is volgens Knopp (2004, p. 84) niet altijd 
gemakkelijk, maar absoluut de moeite waard.  
 

 Kwaliteiten van de medewerkers 
Behalve bij hele kleine business incubators is naast het managementteam ook een team van 
medewerkers actief bij de business incubator. Net als het managementteam hebben goede 
medewerkers een positief effect op het succes van een business incubator (Cammarata, 
2003; Colbert et al, 2010; Erlewine en Gerl, 2004). Erlewine (1999, p. 7) stelt dat het 
belangrijkste doel van de medewerker(s) bestaat uit het ondersteunen van de incubatees. 
Een doel dat in verschillende studies eerder al toegewezen is aan het managementteam.  
Erlewine (1999, p. 7) stelt echter dat wanneer medewerkers meer bezig zijn met 
administratieve taken dan met het ondersteunen van startende ondernemers, er wat mis is 
bij de business incubator.  
 
Naast de kwaliteiten van de medewerkers kan dan ook de manier waarop de medewerkers 
ingezet worden als een succesfactor gezien worden. In deze studie wordt dit echter 
geschaard onder de succesfactor ‘kwaliteiten van het managementteam’. Deze is immers 
verantwoordelijk voor de inzet van de medewerkers. Naast het ondersteunen van de 
incubatees en het rapporteren van de resultaten aan het hoger management (beschreven in 
paragraaf 3.1) kan aansturing van de medewerkers dus als derde doel van een goed 
managementteam gezien worden.  
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 Financiële vergoeding 
Erlewine en Gerl (2004, p. 26) en Colbert et al. (2010, p. 24) stellen dat om de juiste mensen 
op de juiste posities te krijgen, de hoogte van de financiële vergoeding van belang is. Deze 
onderzoekers stellen met andere woorden dat goede krachten goed betaald dienen te 
worden. Cammarata (2003, p. 23) beschrijft duidelijk hoe in de literatuur over de financiële 
vergoeding van medewerkers gedacht wordt: ‘salaries are not the place to economize’. De 
gedachte hierachter is dat het veelal meer geld kost om de problemen van goedkope niet-
competente managers op te lossen dan dat een dure, goede manager aan salaris kost. Er 
wordt in de literatuur dus een duidelijke koppeling gelegd tussen de hoogte van de 
vergoeding en de kwaliteit van de medewerkers of het management. 
 
Financiële aspecten 

 Financiële zelfstandigheid 
Financiële zelfstandigheid wordt door de NBIA gedefinieerd als het vermogen van een 
business incubator om de uitgaven te dekken met voorspelbare, betrouwbare inkomsten 
(Boyd, 2006, p. 12). Zowel Colbert et al. (2010, p. 36) als Erlewine en Gerl (2004, p. 86) 
geven aan dat de mate van financiële zelfstandigheid van invloed is op het succes van een 
business incubator. Hoe financieel zelfstandiger een business incubator is, hoe beter.  
Cammarata (2003, p. 42) onderschrijft deze mening en geeft aan dat ‘financiële 
zelfstandigheid essentieel is voor het lange termijn voortbestaan van een business 
incubation programma’.  
 
Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat financiële zelfstandigheid en 
financiële onafhankelijkheid twee verschillende dingen zijn, hoewel ze in Cammarata (2003) 
en ook in Erlewine en Gerl (2004) door elkaar gebruikt worden. Financiële onafhankelijkheid 
houdt in dat een business incubator van geen enkele instantie afhankelijk is om de uitgaven 
te dekken, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies. In de definitie van financiële 
zelfstandigheid (Boyd, 2006, p. 12) wordt alleen gesteld dat ‘voorspelbare, betrouwbare 
inkomsten’ noodzakelijk zijn. Er wordt niet gezegd dat daaruit niet een eventuele 
afhankelijkheidsrelatie met bijvoorbeeld een universiteit mag of kan ontstaan. Langlopende 
subsidies lijken zelfs een prima middel om financieel zelfstandig te zijn.  
 

 Diversiteit van inkomsten 
Voor de beargumentering van de noodzaak van financiële zelfstandigheid wordt ‘minder 
afhankelijk zijn van de grillen van externe geldschieters’ door Erlewine en Gerl (2004, p. 155) 
als belangrijkste argument genoemd. Dit argument kan eveneens gebruikt worden voor het 
beargumenteren van het feit dat een grotere diversiteit van inkomsten positief bijdraagt aan 
het succes van een business incubator. Volgens een door Boyd (2006, p. 12) aangehaalde 
incubatormanager zouden business incubators minimaal zes tot tien inkomstenstromen 
moeten kunnen genereren. Daarbij kan gedacht worden aan huuropbrengsten, opbrengsten 
van geleverde diensten, sponsoring, subsidies en inkomsten uit het opgebouwde belang in 
incubatees. De gedachte achter deze succesfactor is dat wanneer een van de 
inkomstenstromen weg mocht vallen, de business incubator niet direct in de problemen 
komt.  
 

 Duurzaam financieel beleid 
De laatste op financiën gerichte succesfactor is duurzaam financieel beleid. Het lijkt op het 
eerste gezicht een open deur dat een duurzaam financieel beleid van belang is voor het 
succes van een business incubator. Cammarata (2003, p. 42) beschrijft echter een 
voorbeeld van wat op het eerste gezicht verstandig beleid lijkt, maar op de lange termijn niet 
tot een duurzame financiële situatie leidt: voor veel business incubators zijn volgens 
Cammarata (2003, p. 42) de huuropbrengsten de belangrijkste bron van inkomsten. Het is 
voor een business incubator aantrekkelijk om huurprijzen onder het marktgemiddelde te 
vragen omdat dit op korte termijn bedrijven aantrekt. Op langere termijn is dit volgens 
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Cammarata echter niet vol te houden, met huurverhogingen en het vertrek van incubatees 
als gevolg. 
 
Het voorbeeld van de huurprijzen geeft aan dat duurzaam financieel beleid van belang is 
voor het succes van een business incubator. Deze mening wordt beargumenteerd door te 
stellen dat de business incubator een positief voorbeeld voor haar incubatees dient te zijn. 
Daarnaast stelt Cammarata dat financiële zelfstandigheid het voor het management van de 
business incubator mogelijk maakt om zich te richten op de incubatees en het 
implementeren van nieuwe ideeën, in plaats van middelen te moeten zoeken voor het 
betalen van de maandelijkse rekeningen. Erlewine en Gerl (2004, p. 155) voegen daar twee 
argumenten aan toe. Ten eerste helpt het streven naar financiële zelfstandigheid bij 
beginnende business incubators om belangrijke strategische keuzes te maken. De tweede 
en volgens de schrijvers belangrijkste reden is dat financiële zelfstandigheid een business 
incubator minder afhankelijk maakt van de grillen van haar geldschieters.  
 
Faciliteiten 

 Uitstraling 
Het gebouw is, behalve bij virtuele business incubators, een van de meest zichtbare 
aspecten van een business incubator. Colbert et al. (2010, p. 43) hebben een aantal 
aspecten beschreven die samenhangen met de faciliteiten van een business incubator. Een 
daarvan is de uitstraling van de business incubator faciliteit. Een oud, statig fabrieksgebouw 
met een lange historie geeft mensen een ander gevoel dan een hypermoderne 
kantoorgebouw vol glas. Waar iemand zich het beste voelt en het prettigst werkt is echter 
persoonsgebonden. De vraag blijft dus welke uitstraling precies bijdraagt aan het succes van 
een business incubator; Colbert et al. geven daar geen uitsluitsel over. Wel mag 
aangenomen worden dat een verzorgd pand de voorkeur heeft; er werken immers mensen 
en er worden gasten ontvangen.   
 

 Locatie en bereikbaarheid 
Knopp (2005) stelt dat een goed georganiseerde business incubator in een geschikt gebouw 
met flinke problemen kan worstelen wanneer de locatie niet goed gekozen is. Volgens haar 
dient een business incubator gevestigd te zijn daar waar mensen een bedrijf willen starten: in 
veel gevallen ver van gebieden met hoge criminaliteitscijfers, dicht bij belangrijke 
infrastructuur en in de buurt van vergelijkbare bedrijvigheid. In hetzelfde artikel wordt 
Albertson (hoofd van een consultancy bureau) aangehaald. Deze stelt dat wanneer de 
mogelijkheid bestaat de business incubator in de buurt van een universiteit te plaatsen dit 
zeker overwogen dient te worden. Als reden wordt echter niet het wervingspotentieel van 
een universiteitscampus aangedragen, maar de eenvoudige toegang tot ‘student workers’ 
oftewel relatief goedkope arbeidskrachten in de vorm van studenten. Diezelfde Albertson 
geeft in een one-liner aan waar een business incubator gevestigd zou moeten zijn: ‘the real 
key is to see where the business activity is locally, that’s where you want to be’ (Knopp, 
2005).  
 
Net als Knopp (2005) zijn ook Colbert et al. (2010, p. 43) en de voorzitter van de NBIA 
(Adkins) overtuigd van het feit dat de locatie van een business incubator belangrijk is voor 
het succes. Colbert et al. en Adkins leggen echter de nadruk meer op de bereikbaarheid en 
in mindere mate op de locatie. Adkins (2011) stelt dat de aantrekkelijkheid van een business 
incubator flink minder wordt wanneer die per auto onvoldoende bereikbaar is of niet 
voldoende parkeergelegenheid heeft.  
 

 Gemeenschappelijke ruimten 
Colbert et al. (2010, p. 43) geven aan dat de hoeveelheid gemeenschappelijke ruimten van 
invloed zijn op het succes van een business incubator. Hoewel Colbert et al. het niet met 
zoveel woorden zeggen, mag aangenomen worden dat deze succesfactor nauw verbonden 
is met de succesfactor ‘mogelijkheid tot netwerken’. Omdat gemeenschappelijke ruimten 
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echter alleen maar helpen om interne netwerken tussen incubatees tot stand te brengen, 
wordt deze apart genoemd. Colbert et al. geven aan dat veel gemeenschappelijke ruimten 
een positieve invloed hebben op het succes van een business incubator, juist omdat er dan 
veel ‘toevallige’ contacten kunnen ontstaan tussen ondernemers. Deze ‘toevallige’ contacten 
kunnen leiden tot zakelijke relaties, welke op hun beurt kunnen leiden tot 
samenwerkingsverbanden tussen incubatees. 
 

 Voorzieningenniveau 
Met het voorzieningenniveau van het gebouw worden de beveiliging, parkeerplaatsen en 
bijvoorbeeld opslagmogelijkheden bedoeld. Colbert et al. (2010, p. 43) zijn van mening dat 
een hoog voorzieningenniveau bijdraagt aan het succes van een business incubator omdat 
het gebouw (en daarmee de business incubator) meer te bieden heeft aan de incubatees. 
 

 Aanbod van technologische middelen 
Buys en Mbewana (2007, p. 357) en diezelfde Colbert et al. (2010, p. 48-49) voegen daar 
nog aan toe dat het aanbod van technologische middelen als bijvoorbeeld 
laboratoriuminrichtingen of logistieke voorzieningen van invloed is op het succes van een 
business incubator. Vooral organisaties die specifieke apparatuur of laboratoria nodig 
hebben maar dit zelf niet kunnen betalen, zijn gebaat bij het aanbod van dergelijke 
technologische middelen.  
 
Relatie incubator-incubatee 

 Selectie van kandidaten 
Lalkaka (1996, p. 279-280) stelt dat de selectie van kandidaten invloed heeft op het succes 
van een business incubator. Deze selectie kan zowel op grond van het type als ook op grond 
van de kwaliteit van de incubatee zijn. De gedachte hierachter is dat wanneer een 
organisatie selecteert de beschikbare middelen gerichter ingezet kunnen worden. Een 
gerichte selectie draagt dan ook bij aan het succes van een business incubator.  
 
Het ligt in de lijn der verwachting dat wanneer een business incubation manager net als 
Lalkaka en ook CSES (2002) van mening is dat selectie belangrijk is voor het succes van 
een business incubator, criteria gesteld worden aan potentiële incubatees. Hoewel de 
succesfactoren ‘selectie van kandidaten’ en ‘toetredings- en uittredingscriteria’ nauw aan 
elkaar verwant zijn worden alle drie toch apart behandeld in deze studie. Daarvoor is 
gekozen omdat in de literatuur niet eenduidig wordt gedacht over het belang van toetredings- 
en uittredingscriteria. Het feit dat geselecteerd wordt, wil niet automatisch zeggen dat er ook 
toe- en uittredingscriteria vastgesteld zijn. Het is immers mogelijk dat bijvoorbeeld de 
incubatiemanager en de ondernemer samen beslissen wanneer het beste moment is om uit 
de business incubator te treden, zonder dat daarbij vastomlijnde criteria een rol spelen.  
 

 Toetredingscriteria 
Lalkaka (1997, p. 17-18) stelt dat concrete toetredingscriteria van invloed zijn op het succes 
van een business incubator. Het stellen van criteria aan organisaties die toe willen treden 
zorgt ervoor dat alleen die bedrijven toetreden die bijdragen aan het uiteindelijke doel van de 
business incubator en waar de business incubator wat voor kan betekenen. 
Toetredingscriteria werken dus twee kanten op: zowel de business incubator als de 
incubatee is gebaad bij zorgvuldig opgestelde toetredingscriteria.  
 
Een voorbeeld van toetredingscriteria wordt gegeven in CSES (2002, p. 73). In deze studie is 
aan 78 business incubation managers gevraagd welke toetredingscriteria gebruikt worden bij 
de incubator waar men werkzaam is. De antwoorden zijn in CSES ongelukkig weergegeven  
omdat de drie antwoordcategorieën het idee geven dat het om een gevoel dan wel mening 
gaat (heel belangrijk, belangrijk of niet belangrijk). Uit de tabeltitels en begeleidende tekst in 
CSES blijkt echter dat het toch echt om het daadwerkelijk gebruik van de criteria gaat, niet 
om het belang dat men eraan hecht. Omdat CSES verder wel een goede empirische studie 
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is (er worden veertien deskundigen uit evenveel landen gehoord), worden de tabellen toch in 
deze studie overgenomen. Uit de antwoorden (in tabel 7) is op te maken dat een goed 
business plan heel belangrijk wordt gevonden (62,8% van de respondenten). Ongeveer de 
helft van de incubatiemanagers hecht eveneens veel waarde aan een innovatief product. De 
meningen over het belang van de financiering en groei van een potentiële incubatee 
verschillen; ongeveer een derde is van mening dat deze selectiecriteria heel belangrijk zijn, 
ongeveer een derde kiest voor belangrijk en een even grote groep is van mening dat deze 
toetredingscriteria niet belangrijk zijn.  
 
Op basis van de gegevens van CSES kan geconcludeerd worden dat twee derde deel van 
de respondenten van mening is dat de vier genoemde selectiecriteria voldoen; andere 
criteria worden slechts door een derde deel belangrijk geacht. Daarmee is niet gezegd dat de 
vier door CSES genoemde toetredingscriteria uitputtend zijn. De gegevens in de tabel geven 
echter wel een beeld van het belang dat aan verschillende toetredingscriteria gesteld wordt.  
 

Tabel 7 Criteria gebruikt voor het selecteren van incubatees 

Selectiecriteria Heel belangrijk Belangrijk Niet belangrijk 
Goed business plan aanwezig 62,8 % 25,6 % 11,5 % 

Innovatief project/product 47,4 % 29,5 %  23,1 % 

Financiering geregeld 33,3 % 34,6 %  32,1 % 
Bedrijf groeit hard  33,3 % 39,7 % 25,6 % 

Andere criteria 25,6 %   7,7 % 66,7 % 

Bron: CSES, 2002, p. 73 
 

 Uittredingscriteria 
Naast toetredingscriteria worden door Lalkaka (1997, p. 17-18) ook uittredingscriteria 
genoemd als verklarende factor voor het succes van business incubators. Uittredingscriteria 
zijn net als toetredingscriteria bedoeld om alleen die incubatees in de business incubator te 
huisvesten die bijdragen aan de doelstelling van de incubator of waarvoor de business 
incubator wat kan betekenen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de incubatiemanager van 
mening is dat hij of zij een ondernemer na vijf jaar niets meer kan leren over ondernemen. 
Een uittredingscriterium zou dan kunnen zijn dat een incubatee maximaal vijf jaar onder de 
vleugels van een business incubator mag opereren.  
 
Ook bij deze succesfactor heeft CSES (2002, p. 75) onderzocht hoeveel waarde 78 business 
incubation managers eraan hechten. De meningen over het belang van zeven verschillende 
uittredingscriteria zijn weergegeven in tabel 8. Opvallend is dat het percentage managers dat 
een van de uittredingscriteria gebruikt lager ligt dan bij de toetredingscriteria. Wellicht dat op 
basis van het onderzoek van CSES voorzichtig gesteld kan worden dat toetredingscriteria 
belangrijker worden geacht dan uittredingscriteria. Te meer omdat de percentages in de 
kolom ‘niet belangrijk’ hoger liggen dan bij de toetredingscriteria.   
 

Tabel 8 Gebruik van uittredingscriteria bij business incubators (CSES, 2002). 

Selectiecriteria Heel belangrijk Belangrijk Niet belangrijk 

Vooraf gestelde verhuurtermijn verloopt   42,3 % 29,5 % 28,2 % 

Bedrijven hebben meer ruimte nodig 47,4 % 29,5 %  23,1 % 

Vooraf gestelde doelen zijn niet bereikt 17,9 % 12,8 % 69,2 % 
Vooraf gestelde doelen zijn bereikt 10,3 % 21,8 %  67,9 % 

Ander type dienstverlening noodzakelijk 10,3 %   14,1 % 75,6 % 

Geen uittredingscriteria 10,3 % 2,6 % 87,2 % 

Andere uittredingscriteria 2,6 % 3,8 % 93,6 % 

     Bron: CSES, 2002, p. 75 
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 Identificeren van de behoeften 
Lalkaka (1997, p. 17-18) stelt dat het identificeren van de behoeften van de incubatees van 
belang is voor het succes van een business incubator. Hoe beter een incubatiemanager 
volgens Lalkaka in staat is de behoeften van de clienten te bepalen, hoe meer succes een 
business incubator heeft. De behoeften van incubatees kunnen onder andere afhankelijk zijn 
van de leeftijd en grootte van de incubatee, alsmede van de ervaring van de ondernemers en 
de bedrijfstak waarin de incubatee actief is. 
 
Aanbod van diensten 

 Toegang tot wetenschappelijke kennis 
Buys en Mbewana (2007, p. 357) zijn van mening dat de toegang tot wetenschappelijke 
kennis van invloed is op het succes van een business incubator. In de praktijk zal dit veelal 
vertaald worden in de samenwerking van een universiteit. Wetenschappelijke kennis of 
advies uit de academische wereld kan zowel bijdragen aan productontwikkeling als de 
bedrijfsvoering. In het eerste geval is de wetenschappelijke kennis voornamelijk van belang 
voor incubatees. Doordat de business incubator toegang geeft tot wetenschappelijke kennis 
zijn de incubatees in staat betere producten te ontwikkelen en op die manier succesvoller te 
opereren. Dit kan weer bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de business 
incubator zelf. Wanneer de wetenschappelijke kennis wordt gebruikt om de bedrijfsvoering te 
verbeteren kan het direct toegepast worden om de processen van de business incubator te 
verbeteren.  
 

 Toegang tot financiering 
In verschillende studies (Lalkaka, 1996; Buys en Mbewana, 2007; Colbert et al, 2010; 
Lalkaka, 1997) wordt gesteld dat goede toegang tot financieringsmogelijkheden een 
positieve invloed heeft op het succes van een business incubator. Financiering kan zowel 
gericht zijn op de business incubator zelf (deze heeft immers ook kapitaal nodig) als op de 
incubatees. Om bij de incubatees groei te bewerkstelligen (wat een gebruikelijke doelstelling 
is) is veelal extra kapitaal nodig. Wanneer dit door een business incubator geboden kan 
worden en deze in de incubatee geloofd is dat geen probleem. Veelal zijn de middelen van 
een business incubator echter beperkt; daarom wordt ook de toegang tot financiering als 
succesfactor genoemd. De business incubator hoeft niet zelf de financiering te verstrekken, 
zolang het maar toegang heeft tot een bron van financiering (eventueel van een derde partij).  
 

 Mogelijkheid tot netwerken 
Buys en Mbewana (2007, p. 357) en Erlewine en Gerl (2004, p. 88) zijn van mening dat de 
mogelijkheid tot netwerken van invloed is op het succes van een business incubator. Veel 
netwerkmogelijkheden hebben volgens de onderzoekers een positief effect op het succes 
van een business incubator. Een business incubator faciliteert in veel gevallen 
netwerkmogelijkheden voor en tussen incubatees, maar er zijn ook netwerken voor business 
incubators. Naast de brancheorganisaties als DIA en NBIA zijn veel business incubators 
verankerd in netwerken met regionale overheden, universiteiten en commerciële partijen. 
Deze kunnen bijvoorbeeld zitting nemen in een adviesraad.  
 
Kwaliteitsaspecten 

 Interne prestatiemeting 
Lalkaka (1996, p. 284) stelt dat het intern meten van de eigen prestaties onmisbaar is 
wanneer een business incubator streeft naar succes. Door middel van de eerder beschreven 
indicatoren kan een business incubator bijhouden in welke mate de gestelde doelen bereikt 
worden en eventueel ingrijpen wanneer het mis dreigt te gaan. Het meten van de eigen 
prestaties betekent inzicht in hoe de business incubator er voor staat en daarmee veelal in 
welke maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te halen.   
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 Mate van evaluatie 
Colbert et al. (2010, p. 61-62) gaan nog een stap verder en stellen dat de prestaties niet 
alleen gemeten dienen te worden, maar ook geëvalueerd dienen te worden. Dit is een open 
deur, want alleen het meten van de interne prestatie zonder er iets mee te doen (meten om 
het meten), is zinloos. Een hoge mate van evaluatie draagt volgens Colbert et al. bij aan het 
succes van een business incubator. Evaluatie kan zowel intern als extern gebeuren, maar de 
hiërarchische structuur van veel business incubators met boven het operationeel 
management een raad van bestuur en eventuele belanghebbenden maakt dat interne 
evaluatie vrijwel vanzelf plaatsvindt. Het operationeel management wordt immers afgerekend 
op de prestaties en daarvoor is evaluatie onmisbaar.  
 
Externe succesfactoren in de literatuur  

 Samenwerking met externe partijen 
Erlewine en Gerl (2004, p. 86) schrijven over het belang van samenwerking met externe 
partijen. Het ‘triple helix principe’ is hier een goed voorbeeld van. Daarin werkt de business 
incubator samen met vertegenwoordigers van de overheid, het onderwijs en het 
bedrijfsleven. Een goede samenwerking met externe partijen is voor een business incubator 
onmisbaar omdat de meeste business incubators zelf niet veel meer in huis hebben dan een 
aantal medewerkers, een gebouw en eventueel relatief kleine financieringsmogelijkheden. 
Voor ingewikkelde of zeer specifieke vragen op bijvoorbeeld bancair of academisch gebied is 
een business incubator afhankelijk van andere partijen. Ditzelfde geldt voor grote 
financieringsvraagstukken, waarvoor contacten met de bankwereld of een netwerk van 
business angels noodzakelijk zijn.  
 

 Communicatie met de lokale gemeenschap 
Diezelfde Erlewine en Gerl (2004, p. 86) en Lalkaka (1997, p. 17) stellen dat communicatie 
met de lokale gemeenschap van invloed is op het succes van een business incubator. Met 
lokale gemeenschap worden bijvoorbeeld de omwonenden en de studentenpopulatie in het 
verzorgingsgebied bedoeld. Volgens de wetenschappers dient al in een vroeg stadium, zelfs 
voordat de business incubator daadwerkelijk actief is, begonnen te worden met het 
informeren van de lokale gemeenschap om op die manier bekendheid en draagvlak te 
creëren.  
 

 Macro-economische situatie 
Lalkaka (1997, p. 18) stelt dat de macro-economische situatie van invloed is op het succes 
van een business incubator. Met de macro-economische situatie wordt de staat van de 
economie op regionale, nationale of zelfs internationale schaal bedoeld. Wanneer over de 
macro-economische situatie gesproken wordt, worden vaak termen als de hoogte van de 
olieprijs, staatsschulden en rentepercentages van centrale banken genoemd. Hoewel dit 
slechts kleine onderdelen van de macro-economie zijn, geven zij wel aan hoe ver dit van een 
business incubator af staat. Een business incubator heeft met andere woorden helemaal 
geen invloed op de macro-economische situatie (vandaar dat het ook een externe 
succesfactor is). 
 
Toch geeft Lalkaka aan dat de macro-economische situatie van invloed is op het succes van 
een business incubator. Als voorbeeld zou bijvoorbeeld de werkloosheid genoemd kunnen 
worden. Als er in een situatie van laagconjunctuur een hoge werkloosheid is, is het voor 
mensen aantrekkelijker een eigen bedrijf te beginnen (bij gebrek aan een betaalde baan). Dit 
betekent voor business incubators bijvoorbeeld een grote vijver waaruit potentiële incubatees 
geworven kunnen worden. Het is niet gezegd dat daarmee ook betere incubatees geworven 
kunnen worden, maar het voorbeeld geeft wel aan hoe de macro-economische situatie van 
invloed kan zijn op het succes van een business incubator.  
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 Overheidsbeleid 
Een tweede succesfactor die Lalkaka (1996, p. 277, 287)  noemt is het overheidsbeleid. De 
Nederlandse overheden (zowel nationaal als regionaal) hebben veelal beleid ontwikkeld om 
startende ondernemingen te ondersteunen. Het belang dat de overheden hieraan hechten en 
de rol die business incubators hierin spelen is van invloed op het succes van business 
incubators. Veel Nederlandse business incubators zijn in het verleden bijvoorbeeld (deels) 
gefinancierd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, de zogenaamde 
Subsidieregeling KennisExploitatie (SKE-regeling). Het doel van deze regeling was het 
creëren van structurele voorzieningen (business incubators) binnen en rondom 
kennisinstellingen om onderzoeksresultaten om te zetten in economische waarde 
(TechnoPartner, 2011a). In 2009 heeft de landelijke overheid echter besloten deze regeling 
stop te zetten, waardoor de daarvan afhankelijke business incubators op zoek moesten naar 
andere inkomsten. Dit geeft aan hoeveel invloed het overheidsbeleid heeft op het succes (of 
zelfs voortbestaan) van business incubators, vooral diegenen die afhankelijk zijn van 
overheidssubsidie.  
 

 Kwaliteiten van ondernemers 
Buys en Bewana (2007, p. 356-358) en Lalkaka (1996, p. 279-280) noemen de kwaliteit van 
ondernemers als factor die van invloed is op het succes van business incubators. De 
gedachte achter deze succesfactor is dat een deel van de succesindicatoren beïnvloedt 
worden door de resultaten van de incubatees, welke op hun beurt afhankelijk zijn van de 
kwaliteiten van de betreffende ondernemer. Zonder goede en gemotiveerde ondernemers als 
drijvende kracht achter het startende bedrijf kunnen de medewerkers van een business 
incubator doen wat zij willen, maar zal een incubatee niet goed van de grond komen. 
 
In totaal worden in deze paragraaf 26 interne en 5 externe factoren genoemd. De interne 
factoren zijn, gebaseerd op de literatuur, onderverdeeld in 7 categorieën. In het volgende 
hoofdstuk wordt aan de hand van het theoretisch kader een conceptueel model en een 
tweetal hypothesen opgesteld. Beide hypothesen zullen in het analytische deel van deze 
studie getoetst worden. Dan zal, aan de hand van interviews met deskundigen, ook blijken of 
en in welke mate de 31 factoren uit dit theoretisch kader van invloed zijn op het succes van 
business incubators in Nederland. Daarnaast zal uit de analyse van de interviews blijken of 
en in welke mate er eventueel nog andere factoren van invloed zijn.  
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3. Conceptueel model en hypothesen 
 
In dit derde hoofdstuk bestaat uit twee paragrafen, maar in geen daarvan wordt een 
deelvraag beantwoord. Dat wil echter niet zeggen dat dit geen belangrijk hoofdstuk is. In dit 
hoofdstuk worden namelijk het conceptueel model (paragraaf 3.1) en de hypothesen 
(paragraaf 3.2) beschreven. In het conceptueel model zijn de antwoorden op de eerste drie 
deelvragen in een model samengevat. Op basis van de literatuur in het tweede hoofdstuk en 
het conceptueel model worden in paragraaf 3.2 twee hypothesen geformuleerd. Deze 
hypothesen worden in deze studie getoetst door middel van een empirisch onderzoek, 
waarvan de resultaten in de analyse (hoofdstuk 5 en 6) en conclusie (hoofdstuk 7) 
beschreven worden.  

3.1 Conceptueel model 
Verschuren (1986) definieert een conceptueel model als ‘een grafisch model dat inzicht geeft 
in de afbakening van het onderzoek, de selectie van variabelen en de relaties tussen deze 
variabelen’. Het doel van deze empirische studie over business incubation is te onderzoeken 
welke factoren in welke mate van invloed zijn op het succes van business incubators. In het 
conceptueel model dat voor deze studie gemaakt is, wordt grafisch het verband 
weergegeven tussen de gevonden factoren en het succes van een business incubator.  
 
Het conceptueel model voor deze studie hoeft in principe niet helemaal vanaf nul opgebouwd 
te worden. Deze studie bouwt voort op bijna 30 jaar onderzoek naar business incubation; 
vanaf het eerste onderzoek van Temali en Campbell (1984) tot recente studies als die van 
Al-Mubaraki en Busler (2011). Het is met andere woorden wellicht mogelijk een conceptueel 
model van een andere studie als uitgangspunt te nemen; het is immers niet nodig het wiel 
opnieuw uit te vinden. Daarnaast zijn in andere studies wellicht adviezen geschreven met 
betrekking tot het ontwikkelen van een conceptueel model voor een studie als deze. In drie 
studies (CSES, 2002; Costa-David et al, 2002; Lalkaka, 1997) is reeds een conceptueel 
model opgenomen waarin factoren die van invloed zijn op het succes van een business 
incubator een rol spelen.  
 
In het eerste model (zie figuur 4), dat zowel in CSES (2002) als Costa-David et al. (2002) 
gebruikt wordt, wordt business incubation voorgesteld als een ‘input-output proces’ (CSES, 
2002, p. 41). De ‘input’ bestaat volgens CSES (2002, p. 41) uit de bijdrage van 
belanghebbenden (zoals het bieden van financieringsmogelijkheden), de kennis en kunde 
van het business incubator management en projecten van ondernemers. Het onderdeel 
‘process’ omvat de daadwerkelijke business incubator, met onder andere de verschillende 
diensten die veelal door business incubators aangeboden worden. Het laatste deel tenslotte, 
de ‘output’, zijn de succesvolle bedrijven (incubatees). 
 
In dit model worden succesfactoren niet expliciet genoemd, maar dat is dan ook niet het doel 
van dit model. Het doel is het gehele business incubation proces in een model weer te 
geven. Toch zijn in het model een aantal variabelen opgenomen die overeen komen met de 
in het vorige hoofdstuk gedefinieerde succesfactoren. Zo worden in het model toe- en 
uittredingscriteria genoemd en toegang tot financiering en technologische middelen. De 
verbindingslijnen en -pijlen in het model geven aan dat er een verband bestaat tussen de 
genoemde variabelen en het proces (zoals een business incubator genoemd wordt door 
CSES, 2002, p. 41).  
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Figuur 4 Conceptueel model in CSES (2002) en Costa-David et al. (2002) 

 
    Bron: CSES, 2002, p. 41 

 
Het tweede model wordt gebruikt in Lalkaka (1997, p. 18) en is expliciet gericht op het 
weergeven van verschillende succesfactoren die van invloed zijn op het succes van een 
business incubator. Het business incubation proces is in dit model (zie figuur 5) niet 
weergegeven. Het aantal succesfactoren is echter groter en het verband ook duidelijker 
weergegeven. Boven in de figuur zijn zeven externe factoren weergegeven, onderin zeven 
interne factoren.       
 

Figuur 5 Conceptueel model in Lalkaka (1997) 

 
         Bron: Lalkaka, 1997, p. 24 

 
Het eenvoudigste is om het model van Lalkaka (1997) uit te breiden met de succesfactoren 
uit het theoretisch kader van deze studie. Het nadeel van het model van Lalkaka (1997) is 
echter dat op geen enkele manier is weergegeven dat de factoren niet rechtstreeks invloed 
hebben op het succes van een business incubator, maar op de succesindicatoren. Een 
aspect dat ook in het model van Costa-David et al. (2002) en CSES (2002) niet opgenomen 
is. Doordat de factoren de uitkomsten van de succesindicatoren positief of negatief 
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beïnvloeden, zijn de factoren uiteindelijk van invloed op het succes van een business 
incubator. Het is een klein, maar wel belangrijk verschil. Succes dient immers gedefinieerd te 
worden, zeker gezien de verschillende doelstellingen die verschillende typen business 
incubators erop nahouden (zie hoofdstuk twee).  
 
Hoewel het uitbreiden van een bestaand model de voorkeur heeft, gaat dat om 
bovengenoemde reden niet lukken. Daarom is ervoor gekozen een nieuw conceptueel model 
te maken. Deze is weergegeven in figuur 6. Aan de linkerkant van het model staan acht 
vakken onder elkaar; dit zijn de in de literatuur gevonden succesfactoren. In de bovenste 
zeven vakken staan de interne succesfactoren per categorie weergegeven. Het achtste vak 
zijn de externe factoren. Deze succesfactoren zijn door middel van pijlen verbonden met het 
vak ‘succes van een business incubator’, wat op een relatie duidt.  
 
Het vak ‘succes van een business incubator’ is onderverdeeld in de twee typen indicatoren 
die gezamenlijk het succes van een business incubator vormen: ‘kwantitatieve 
succesindicatoren’ en ‘kwalitatieve succesindicatoren’. In het figuur is te zien dat de pijlen 
van de acht vakken met succesfactoren naar het vak ‘succes van een business incubator’ 
lopen. Dit houdt in dat deze succesfactoren niet specifiek van invloed zijn op een van de 
twee typen succesindicatoren, maar op beide. Voor enkele succesfactoren geldt echter dat 
deze wel specifiek van invloed zijn op een van de twee type indicatoren. Daarom zijn onder 
in het model de succesfactoren weergegeven die specifiek van invloed zijn op kwalitatieve 
succesindicatoren. De argumentatie voor deze keuze is gebaseerd op verschillende 
aannames welke reeds beschreven zijn in paragraaf 2.2.2.  
 
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat het doel van deze studie (en daarmee ook van het 
model) niet het business incubation proces uitgebreid te beschrijven is, maar te onderzoeken 
welke factoren van invloed zijn op het succes van een business incubator. In het model is 
dan ook geen vak opgenomen met daarin het business incubator proces. Daarin verschilt dit 
conceptueel model van bijvoorbeeld dat van Lalkaka (1997). Deze geeft het proces wel 
weer, maar doet dat dermate summier (het wordt alleen benoemd) dat de vraag 
gerechtvaardigd is waarom daarvoor gekozen is. In dit model is in plaats van het proces 
weer te geven gekozen het ‘succes van een business incubator’ op te nemen, dat is immers 
de afhankelijke variabele welke verklaard dient te worden.  
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Figuur 6 Conceptueel model van de factoren die van invloed zijn  
op het succes van business incubators in Nederland 
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3.2 Hypothesen 
In deze tweede paragraaf van dit hoofdstuk wordt de hypothese beschreven en uitgelegd. 
Volgens Bryman (2008, p. 694) is een hypothese ‘an informed speculation, which is set up to 
be tested, about the possible relationship between two or more variables’. Vrij vertaald: Een 
onderbouwde aanname over een mogelijk verband tussen twee of meer variabelen, welke 
opgesteld is om de aanname te testen. Een hypothese is niets anders dan een 
beargumenteerde veronderstelling van het antwoord op de hoofdvraag. De hoofdvraag in 
deze studie luidt: ‘In hoeverre zijn welke factoren van invloed op het succes van business 
incubators in Nederland en welke aanbevelingen kunnen aan de hand daarvan gedaan 
worden aan Brainport Development?’ De variabelen zijn in deze de factoren en het succes 
van een business incubator in Nederland en ‘een onderbouwde aanname’ houdt in dat de 
hypothese is opgesteld aan de hand van literatuur. De eerste hypothese luidt: 
 

De 31 in de literatuur genoemde factoren zijn van invloed op het succes van business 
incubators in Nederland. 

 
Deze hypothese wordt in deze studie door middel van een empirische studie getest. 
Daarvoor worden veertien deskundigen geïnterviewd, waarbij hen (onder andere) gevraagd 
wordt welke factoren zij van invloed achten op het succes van business incubators in 
Nederland. In de conclusie wordt vervolgens beschreven in hoeverre de hierboven gestelde 
hypothese correct is. De 31 succesfactoren waarover in de hypothese gesproken wordt zijn 
de 31 succesfactoren zoals weergegeven in tabel 6 in paragraaf 2.2.2. Dit zijn de factoren 
die volgens de literatuur van invloed zijn op het succes van een business incubator. Het 
succes van een business incubator wordt geformuleerd aan de hand van indicatoren, 
waarvan na bestudering van relevante literatuur is geconcludeerd dat er drie verschillende 
typen zijn (operationele, kwantitatieve en kwalitatieve succesindicatoren).  
 
In de hoofdvraag wordt expliciet gevraagd ‘in hoeverre’ verschillende factoren van invloed 
zijn op het succes van business incubators in Nederland. Helaas is gebleken dat daarover in 
de in deze studie gebruikte literatuur niets geschreven wordt. Er wordt wel gesteld dat de 
factoren van invloed zijn, maar nergens wordt cijfermatig onderbouwd in hoeverre de 
factoren van invloed zijn. Dit is dan ook de reden dat in de hypothese geen aanname wordt 
gedaan over in hoeverre de 31 factoren van invloed zijn op het succes van een business 
incubator, terwijl dit op basis van de centrale vraag wel te verwachten is.  Een hypothese is 
echter een onderbouwde aanname op basis van literatuuronderzoek en daarvan kan geen 
sprake zijn wanneer niet de juiste literatuur voor handen is. Dit is dan ook de reden dat over 
de mate waarin de factoren van invloed zijn geen uitspraak wordt gedaan.  
 
Met de resultaten van de analyse die noodzakelijk is voor het testen van de eerste 
hypothese kan de centrale vraag van deze studie beantwoordt worden. De eerste hypothese 
geeft immers antwoord op de vragen ´welke´ en ´in hoeverre´ bepaalde succesfactoren van 
invloed zijn op het succes van een business incubator. De bevindingen zouden alleen nog 
toegepast dienen te worden op de praktijk om ook het laatste deel van de centrale vraag te 
beantwoorden. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat niet alle deskundigen tijdens de 
interviews dezelfde antwoorden geven. De veertien deskundigen zijn immers verbonden aan 
verschillende typen business incubators met elk eigen doelstellingen (Al-Mubaraki & Busler, 
2010; Aernoudt, 2004; Grimaldi & Grandi, 2005; Hughes et al, 2007). Hoewel expliciet 
gevraagd is naar de persoonlijke mening van de deskundigen, is tijdens de analyse gebleken 
dat de deskundigen toch vooral beschrijven welke succesfactoren van invloed zijn op de 
organisatie waaraan zij verbonden zijn. De tweede hypothese luidt dan ook: 

 
De verschillen in de mate waarin succesfactoren van invloed zijn op business incubators in 

Nederland worden veroorzaakt doordat er verschillende typen business incubators zijn. 
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In de literatuur (Al-Mubaraki & Busler, 2010; Aernoudt, 2004; Grimaldi & Grandi, 2005; 
Hughes et al, 2007) worden nogal wat verschillende typen business incubators 
onderscheden, wat uiteindelijk resulteert in 184 mogelijke typen business incubators 
wanneer alle typologieën gecombineerd worden (zie figuur 2). Met slechts veertien 
interviews is het niet mogelijk de resultaten van alle typen business incubators te vergelijken. 
Sterker nog, niet eens alle typen business incubators komen in Nederland voor. Daarom zal 
in deze studie gekozen worden de business incubators op te splitsen in slechts enkele  
categorieën. Welke dat precies zijn wordt duidelijk in de analyse.  
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4. Opzet van het empirisch onderzoek 
 
In dit hoofdstuk wordt de opzet van dit empirisch onderzoek beschreven. In de eerste 
paragraaf wordt de onderzoeksmethode beargumenteerd en uitgelegd welke stappen 
achtereenvolgens tijdens het onderzoek genomen zijn. In paragraaf 4.2 wordt het theoretisch 
kader met daarin de literatuurstudie nader bekeken. Paragraaf 4.3 tenslotte bestaat uit vier 
sub-paragrafen waarin achtereenvolgens gekeken wordt naar welke business incubators in 
Nederland actief zijn, welke aan deze studie meegewerkt hebben en hoe deze getypeerd 
kunnen worden. In de laatste sub-paragraaf wordt beschreven hoe de interviews met de 
deskundigen van de business incubators aangepakt zijn. 

4.1 Onderzoeksopzet en -methode 
De centrale vraag in deze studie luidt; In hoeverre zijn welke factoren van invloed op het 
succes van business incubators in Nederland en welke aanbevelingen kunnen aan de hand 
daarvan gedaan worden aan Brainport Development? Het belang van dit vraagstuk is reeds 
in het eerste hoofdstuk uitgelegd in de paragrafen over de maatschappelijke en 
wetenschappelijke relevantie. In dat inleidende hoofdstuk is echter niet uitgelegd hoe in deze 
studie naar het beantwoorden van de centrale vraag toegewerkt wordt. Dat komt in deze 
paragraaf naar voren.  
 
De eerste stappen in een onderzoek naar de vraag welke factoren in hoeverre van invloed 
zijn op het succes van business incubators in Nederland zijn, onafhankelijke van welke 
onderzoeksmethode gekozen wordt, min of meer gelijk. Elk onderzoek start met het 
opstellen van de centrale vraag en enkele deelvragen. Vervolgens wordt een literatuurstudie 
uitgevoerd waarbij gekeken wordt wat reeds bekend is over het onderwerp van de studie. Op 
basis daarvan wordt een conceptueel model en een of meerdere hypothesen opgesteld. Ook 
in deze studie zijn dit de eerste stappen. Vervolgens dient echter een opzet voor het 
empirisch onderzoek gekozen te worden.  
 
In Bryman (2008, p. 35-64) worden vijf verschillende typen research designs genoemd; 
experimental, cross-sectional, longitudinal, case study en comparative design. Een 
experimental design is niet gebruikelijk in de sociale wetenschappen en voor een 
longitudinaal onderzoek ontbreekt de benodigde tijd. Wat overblijft is de keuze tussen een of 
meerdere gevalstudies of een cross-sectional studie waarbij de hele populatie voor de studie 
gevraagd wordt. Het voordeel van een of meerdere gevalstudies is dat een of een aantal 
verschillende business incubators heel nauwkeurig onderzocht kunnen worden. Er kan 
uitgebreid op het hoe en waarom van de mate van invloed van de verschillende factoren 
ingegaan worden. Het nadeel is echter dat op basis van een of enkele gevalstudies een 
uitspraak gedaan dient te worden over de gehele situatie in Nederland. Bij een cross-
sectional opzet worden alle business incubators onderzocht, maar ontbreekt de tijd om alle 
business incubators meerdere keren te ondervragen. De informatie die een cross-sectional 
onderzoek oplevert is met andere woorden minder uitgebreid, maar beslaat (gezien het 
beperkte aantal business incubators in Nederland) wel de gehele populatie.  
  
In deze studie is gekozen voor cross-sectional design (ook wel survey design genoemd). 
Deze keuze is gebaseerd op de aanname dat tijdens een enkel interview van ongeveer een 
uur voor de geïnterviewde voldoende is om te beargumenteren waarom bepaalde factoren in 
een bepaalde mate van invloed zijn op het succes van een business incubator. Dit biedt de 
mogelijkheid om de gehele populatie te onderzoeken, wat de voorkeur geniet boven enkele 
gevalstudies op basis waarvan vervolgens een uitspraak gedaan dient te worden over de 
gehele populatie.  
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Een cross-sectional research design wordt door Bryman (2008, p. 44) gedefinieerd als ‘a 
cross-sectional design entails the collection of data on more than one case and at a single 
point of time in order to collect body of quantitative or quantifiable data in connection with two 
or more variables, which are then examined to detect patterns of association’. Dit houdt in 
dat voor de studie kwantificeerbare data wordt verzameld van meer dan één case op één 
bepaald moment om op die manier relaties tussen variabelen te onderzoeken. De data is in 
deze studie is weliswaar kwalitatief, maar ook dat is volgens Bryman (2008, p. 48) mogelijk 
in een cross-sectional onderzoeksdesign.  
 
Naast de onderzoeksopzet dient ook een keuze gemaakt te worden voor een 
onderzoeksmethode. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar in deze studie is gekozen 
voor interviews. Daarvoor is gekozen omdat naast de vraag welke factoren van invloed zijn, 
ook het waarom en de vraag in hoeverre bepaalde factoren van invloed zijn op het succes 
van business incubators in Nederland van belang is. De vraag welke factoren de 
deskundigen van invloed achten is nog wel met bijvoorbeeld een schriftelijke enquête te 
achterhalen, maar het waarom en in hoeverre een bepaalde factor van invloed is is op deze 
wijze veel lastiger te beantwoorden. Het is voor de geïnterviewden veel eenvoudiger de 
argumentatie te verwoorden dan deze op papier te zetten. Daarnaast is het voordeel van 
interviews dat ter plekke doorgevraagd kan worden wanneer iets niet duidelijk is; iets wat bij 
een andere onderzoeksmethode lastig is. In paragraaf 4.3.2 wordt precies beschreven hoe 
de interviews aangepakt zijn.  
 
Tot slot rest de vraag of de gekozen methode voldoet aan de drie criteria die door Bryman 
(2008, p. 31) gesteld worden aan sociaal onderzoek; reliability (betrouwbaarheid), 
replicability (repliceerbaarheid) en validity (validiteit). Het eerste criteria is opgesteld met als 
doel zekerheid te geven over het feit of een studie, wanneer deze met dezelfde gegevens 
nogmaals uitgevoerd zou worden, dezelfde resultaten oplevert. Omdat in deze studie 
gewerkt wordt met interviews, betreft het een kwalitatieve studie. Volgens Bryman (2008, p. 
31) is het dan ingewikkeld de ‘betrouwbaarheid’-vraag te beantwoorden (toch is niet voor een 
van de alternatieve criteria gekozen omdat ook daaraan kritische kanttekeningen gesteld 
worden). Wanneer wederom dezelfde deskundigen met dezelfde vragen geconfronteerd 
zouden worden als in deze studie, is het onwaarschijnlijk dat zij precies dezelfde antwoorden 
geven. Zo zitten mensen nu eenmaal niet in elkaar. Wanneer de studie echter met de audio-
opnamen van de interviews herhaald zou worden, kan met zekerheid gezegd worden dat de 
bevindingen overeen komen.  
 
Het tweede criterium is repliceerbaarheid. Dit houdt in dat de werkwijze van een studie zo 
beschreven is dat een studie in de toekomst zonder problemen herhaald kan worden. Op 
deze manier is de wetenschap in staat de resultaten van een studie te controleren. Hoe deze 
studie precies uitgevoerd is, wordt in dit hoofdstuk beschreven. Onder andere de 
onderzoeksopzet, -methode en –populatie komen aan bod. Samen met de centrale en 
deelvragen in de inleiding en de antwoorden op de deelvragen is het opnieuw uitvoeren van 
deze studie geen probleem.  
 
Het derde en volgens Bryman (2008, p. 32) belangrijkste criterium is validiteit. Dit criterium 
bestaat uit vier deelcriteria. Het eerste is measurement validity; zegt de gebruikte 
(meet)waarde wel iets over het concept dat gemeten wordt. Is bijvoorbeeld I.Q. wel de juiste 
maat om intelligentie te meten? Dit deelcriteria is uitsluitend van belang in kwantitatieve 
studies en heeft voor een studie als deze geen waarde. Het tweede deelcriterium is interne 
validiteit. Dit criterium heeft betrekking op de veronderstelde causaliteit in een studie. Zijn de 
factoren die in deze studie genoemd worden wel echt van invloed op het succes van 
business incubators in Nederland? Aan deze vraag is de gehele studie gewijd; aan de hand 
van literatuuronderzoek en gesprekken met deskundigen wordt een antwoord op deze vraag 
geformuleerd. In de conclusie is dan ook te lezen welke factoren wel en niet aan de interne 
validiteitseis voldoen.  
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Naast de interne validiteit is er ook een externe validiteit. Dit criterium behelst de vraag of de 
resultaten van de studie gegeneraliseerd kunnen worden. In deze studie wordt echter de 
hele populatie (alle business incubators in Nederland) in het onderzoek meegenomen en niet 
slechts een steekproef. De vraag of de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden is dan ook 
niet relevant. Op de vraag of de resultaten ook op bijvoorbeeld business incubators in de ons 
omringende landen toegepast kunnen worden is op basis van dit onderzoek geen antwoord 
te geven. Het laatste criterium tenslotte is de ecologische validiteit; zijn de resultaten toe te 
passen in de maatschappij? In de maatschappelijke relevantie is reeds weergegeven dat de 
resultaten van deze studie voor elke business incubator in Nederland toepasbaar zijn. Zeker 
met de aanbevelingen in de conclusie in het achterhoofd kan gesteld worden de ecologische 
validiteit in orde is.  
 
Samengevat heeft deze empirische studie een cross-sectional-onderzoeksopzet waarbij 
semigestructureerde expertinterviews als onderzoeksmethode gekozen zijn. De studie 
voldoet in alle opzichten aan de drie criteria die door Bryman (2008) aan een sociaal 
onderzoek gesteld worden. In de hier opvolgende deelparagrafen worden specifieke 
onderdelen van de studie uitgebreid beschreven. Dit is met name van belang voor de 
repliceerbaarheid van deze studie, maar is tevens van belang voor de ‘gewone’ lezer. Deze 
is immers ook geïnteresseerd in hoe de resultaten tot stand gekomen zijn.  

4.2 Literatuuronderzoek 
Het literatuuronderzoek in deze studie is gebaseerd op de ‘systematic review’ methode zoals 
beschreven door Bryman (2008, p. 85). Het doel is een zo volledig mogelijk beeld van de 
reeds bestaande literatuur te maken, zonder dat op basis van de persoonlijke mening van de 
onderzoeker (bias) studies of delen daarvan achterwege worden gelaten. In Bryman (2008, 
p. 86) is een vijfstappenplan van Miller (2004) opgenomen dat als leidraad heeft gediend 
voor de in het kader van deze studie uitgevoerde literatuurstudie. 
 
Bryman stelt dat de eerste stap gericht is op het bepalen van het doel van de literatuurstudie. 
Bij dit onderzoek is de literatuurstudie vooral gericht op het vergaren van informatie over het 
onderzoeksgebied omdat de onderzoeker bij aanvang van de studie nog onbekend was met 
het onderwerp. Bryman (2008, p. 95) heeft, inclusief de hierboven genoemde reden, negen 
redenen beschreven waarom een literatuurstudie uitgevoerd dient te worden. Deze redenen 
zijn achtereenvolgens: 

 Om te voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt is het van belang te weten wat 
reeds bekend is over het onderzoeksgebied; 

 Om te leren van de fouten van andere onderzoekers; 

 Om te leren van verschillende onderzoeksmethoden die in het onderzoeksgebied 
gebruikelijk zijn; 

 Het helpt bij het opstellen van een theoretisch kader; 

 Het kan nieuwe variabelen opleveren waar in een eerder stadium niet aan gedacht is; 

 Het kan suggesties voor nieuwe onderzoeksvragen opwerpen; 

 Het helpt bij de interpretatie van de resultaten; 

 Het geeft een aantal handvaten waaraan de onderzoeksresultaten opgehangen kunnen 
worden; 

 Het wordt verwacht.  
 
De tweede en derde stap in het stappenplan van Bryman is het opstellen van selectiecriteria 
voor het literatuuronderzoek en het daadwerkelijk zoeken van de artikelen. Omdat deze 
studie met relatief weinig voorkennis is aangevangen, is in eerste instantie gekozen voor een 
brede zoekterm in een bekend onderzoeksmedium. In de catalogus ‘Omega’ van de 
Universiteit Utrecht is de zoekterm ‘business incubation’ ingevoerd. Dit levert meer dan 500 
resultaten op, maar alleen de eerste vijftien zijn daadwerkelijk relevant (de overige resultaten 
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zijn alleen gebaseerd op de zoekterm ‘incubation’ of ‘business’). Gebleken is dat alleen een 
combinatie van beide termen relevante resultaten oplevert. Los van elkaar leiden de termen 
nauwelijks tot resultaten over business incubation. In een later stadium zijn, afhankelijk van 
het specifieke onderwerp, variaties op de zoekterm ingevoerd om tot meerdere resultaten te 
komen.  
 
Naast Omega is nog een andere database gebruikt. De NBIA heeft een uitgebreide 
bibliotheek met artikelen over business incubation. Het is echter een lijst van titels zonder 
verdere omschrijving, wat het moeilijk maakt om de juiste artikelen te kiezen. Daarnaast zijn 
veel artikelen in deze bibliotheek in werkelijkheid ‘grijze literatuur’ zoals Bryman (2008, p. 86) 
het noemt; rapporten van vooral de eigen organisatie over business incubation. Deze 
rapporten hoeven niet per definitie kwalitatief slecht te zijn, maar een kritische blik kan geen 
kwaad. Hetzelfde geldt voor rapporten van bijvoorbeeld de Verenigde Naties en de Europese 
Unie.  
 
De vierde stap van het stappenplan van Bryman bestaan uit het analyseren van de 
gevonden artikelen. Voor deze stap is de handmatige methode met een markeerstift 
gebruikt. Daarmee zijn de belangrijkste passages gemarkeerd. Deze methode laat echter de 
wensen over omdat het resulteert in een enorm pak papier en een matige structuur. Het is, 
met de kennis van nu, verstandiger gebruik te maken van een digitaal hulpmiddel waarmee 
belangrijke passages op thema te ordenen. Het grote nadeel daarvan is echter dat artikelen 
lezen vanaf een computerscherm niet praktisch is.  
 
Stap vijf is het verwerken van de relevantie informatie uit de artikelen in de rapportage. Het 
belangrijkste daarbij is dat de juiste bronvermeldingen worden gebruikt om plagiaat te 
voorkomen. In deze studie is gebruik gemaakt van het door de Universiteit Utrecht 
uitgebrachte ‘Handboek academisch schrijven en presenteren’ (Universiteit Utrecht, 2010). 
De wijze van bronvermelding is overgenomen van dit handboek. Dit heeft geresulteerd in 
een lange lijst van artikelen, studies en publicaties van zowel wetenschappers als 
organisaties uit de branche. De complete lijst is te vinden achter in deze rapportage.   

4.3 Dataverzameling 

4.3.1 Het business incubation landschap in Nederland 

Business incubators worden in deze studie gedefinieerd als organisaties die primair gericht 
zijn op het ondersteunen van startende ondernemers en ondernemingen gedurende de 
eerste kwetsbare levensjaren. Om het business incubation landschap in Nederland (alle 
business incubators) in beeld te brengen wordt eerst een stap terug gezet. In paragraaf 2.1.2 
van deze studie is figuur 2 opgenomen met daarin alle mogelijke typen business incubators 
welke op basis van de onderverdelingen van Al-Mubaraki en Busler (2010), Aernoudt (2004), 
Grimaldi en Grandi (2005) en Hughes et al. (2007) te maken zijn. In totaal blijken 184 typen 
mogelijk te zijn. In paragraaf 2.1.2 wordt echter ook al opgemerkt dat dit aantal in Nederland 
bij lange na niet gehaald wordt en dat daarom veel typen in Nederland dan ook niet 
voorkomen. Voordat echter gekeken kan worden naar welke typen business incubators in 
Nederland voorkomen, is het zaak alle organisaties die voldoen aan de in deze studie 
gestelde definitie en in Nederland gevestigd zijn te verzamelen. 
 
Het is helaas niet zo dat alle Nederlandse business incubators, de onderzoekspopulatie, 
netjes op een website van bijvoorbeeld een overkoepelende brancheorganisatie genoemd 
staan. Er is wel een brancheorganisatie, de Dutch Incubator Association (DIA), maar bij deze 
organisatie zijn niet alle business incubators aangesloten. Zo is de business incubator van 
Brainport Development bijvoorbeeld geen lid van deze organisatie. Daarnaast is niet duidelijk 
welke criteria de DIA aan haar leden stelt. Een beter startpunt in de zoektocht naar welke 
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business incubators er in Nederland actief zijn is de website van het subsidieprogramma 
kennisexploitatie (SKE). 
 
Het SKE is een subsidieregeling die tot 2009 ingezet is met als doel ‘het creëren van 
structurele voorzieningen binnen en rondom kennisinstellingen om onderzoeksresultaten om 
te zetten in economische waarde’ (TechnoPartner, 2011a). Het is met andere woorden een 
subsidieregeling voor organisaties met als doel de kennis die bij onderwijsinstellingen op de 
plank ligt op de markt te brengen. Een van de voorwaarden die aan het SKE gesteld wordt is 
dat de organisaties die aanspraak willen maken op de subsidie bij dienen te dragen aan ‘de 
oprichting en de opbouw van succesvolle ondernemingen door technostarters’ 
(TechnoPartner, 2011b). In de praktijk wordt dit zonder uitzondering vertaald in de oprichting 
of voortzetting van een business incubator. Door de jaren zijn achttien SKE-projecten 
gehonoreerd, welke allemaal op een of andere manier nog in bedrijf zijn (continuïteit na de 
subsidie is een van de gestelde voorwaarden). Deze achttien business incubators zijn 
weergegeven in tabel 9.  
 
Naast deze achttien organisaties zijn er nog zes BioPartner-projecten. De BioPartner-
projecten zijn eveneens ontstaan vanuit een subsidieregeling; Actielijn BioPartner Netwerk. 
Net als het SKE is ook dit subsidieprogramma reeds beëindigd, maar de business incubators 
die daaruit voortgekomen zijn bestaan nog. In tegenstelling tot de business incubators die 
ontstaan zijn vanuit of gebruik gemaakt hebben van het SKE, zijn de BioPartner-projecten 
gericht op het ondersteunen van starters in de life sciences (TechnoPartner, 2011c).  
 
Wanneer naar de geografische spreiding van de verzorgingsgebieden van de reeds 
gevonden business incubators gekeken wordt, kan geconcludeerd worden dat in iedere 
Nederlandse regio een of meerdere business incubators actief zijn. Daarnaast is iedere grote 
Nederlandse universiteit verbonden aan een of meerdere business incubators. Het ligt dan 
ook niet in de lijn der verwachting dat er naast de business incubators in tabel 9 nog andere 
business incubators actief zijn. Om het volledige business incubation landschap van 
Nederland in beeld te brengen is het echter wel noodzakelijk daar uitsluitsel over te krijgen.  
 
Een manier zou zijn om de organisaties die verbonden zijn aan de DIA individueel te 
bekijken. Een deel daarvan komt overeen met de reeds gevonden business incubators; zo 
zijn verschillende BioPartner centra lid van de DIA. Aernoudt (2004, p. 127) en Hackett en 
Dilts (2004, p. 59-60) merken echter op dat er organisaties zijn die zich business incubator 
noemen, terwijl het in de praktijk bedrijvencentra zijn. In hoofdstuk twee zijn reeds vier 
verschillende reden aangegeven waarom deze ‘verwarring’ in de praktijk voorkomt. Er vanuit 
gaan dat organisaties business incubators zijn omdat zij zich zo presenteren is met andere 
woorden onverstandig. Daarom is voor een andere aanpak gekozen. 
 
Voor deze studie worden deskundigen van business incubators in Nederland geïnterviewd. 
Deze personen werken veelal al jaren in deze wereld en een aantal is zelfs initiator van de 
eigen business incubator. Als geen ander weten deze personen wat er in de, in aantal toch 
beperkte, wereld van business incubation in Nederland speelt. Daarom is ervoor gekozen in 
eerste instantie de managers van de business incubators welke via TechnoPartner 
gevonden zijn te benaderen en aan deze personen te vragen welke business incubators er 
naast de reeds bekende nog meer in Nederland actief zijn. Een bijkomend voordeel is dat de 
door de deskundigen voorgestelde organisaties direct getoetst kunnen worden aan de in 
deze studie gebruikte definitie van business incubation. Het raadplegen van de 
geïnterviewden heeft er toe geleid dat er een business incubator organisatie aan het 
onderzoek toegevoegd is; BVIT uit Den Haag.   
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Tabel 9 Business incubators in Nederland 

Business incubator Locatie 

Incubator3+*  Eindhoven 

I amstarter* Amsterdam 
Food Valley Consortium Wageningen 

LeeuwenhoekStarters/LURIS Leiden 

KERN/Mercator Incubator Nijmegen Nijmegen 

Technosprint TU Delft/YES!Delft Delft 

Starterslift Tilburg 

Start Impuls Utrecht/Utrecht Inc. Utrecht 

Hoogstarters TechStart/LIOF Limburg 

TechnoTrack/Kennispark Twente Enschede 

Business Generator Groningen Groningen  

BISON (Business Spin Off Noord) Leeuwarden 

Rotterdam Werkt/Erasmus MC Rotterdam 
InnoGo! Vlissingen 

DNAMO Rotterdam 

EMT Radar Arnhem/Nijmegen 

BioPartner Center Amsterdam Amsterdam 

BioPartner Center Groningen/Triade groep Groningen 

BioPartner Center Leiden Leiden 

BioPartner Center Maastricht/UM Holding Maastricht 

BioPartner Center Utrecht/Utrecht Holdings Utrecht 

BioPartner Center Wageningen Wageningen 

      * organisaties met twee business incubation programma’s       
      Bronnen: TechnoPartner, 2011c en 2011f. 

4.3.2 Business incubators in de studie 

Nu de populatie vaststaat kan begonnen worden met het benaderen van de verschillende 
business incubators. Het achterhalen van de juiste contactpersonen en -gegevens is geen 
probleem; op een na zijn die allemaal terug te vinden op de website van TechnoPartner. 
Alleen voor de contactgegevens van BioPartner Center Leiden moet even doorgeklikt 
worden naar de website van de betreffende organisatie. Over de wijze waarop de contacten 
gelegd en de interviews afgenomen zijn wordt in deze paragraaf niet uitgeweid. Dat is te 
lezen in paragraaf 4.3.2. In deze paragraaf wordt alleen beschreven welke organisaties wel 
en niet aan de studie meegewerkt hebben.  
 
Van de achttien business incubators gericht op technostarters (de SKE-projecten) hebben er 
elf medewerking verleent aan deze studie (zie tabel 10). Alleen de managers van de 
business incubators in Amsterdam, Wageningen, Leeuwarden en Vlissingen geven om 
uiteenlopende redenen aan niet aan het onderzoek mee te kunnen of willen werken. Zo 
worden onder andere als redenen aangedragen dat de juiste persoon langere tijd uit de 
roulatie is en men nog te kort de leiding over de business incubator heeft om een bijdrage te 
kunnen leveren aan het onderzoek. De persoon die gevraagd is namens EMT Radar 
(Arnhem/Nijmegen) het interview te doen geeft aan dat hij weinig toe te voegen heeft aan het 
interview met een deskundige van KplusV. Deze deskundigen hebben veel met elkaar 
samengewerkt en denken volgens de deskundige van EMT Rader hetzelfde over business 
incubation.  
 
Van de zes BioPartner business incubators zijn er drie die medewerking aan het onderzoek 
verleend hebben; Maastricht, Utrecht en Groningen. De contactpersoon voor deze laatste is 
overigens dezelfde als welke geïnterviewd is voor de Business Generator Groningen. Het 
komt vaker voor dat organisaties en personen bij meerdere business incubation projecten 
betrokken zijn. Zo is YesDelft! Bijvoorbeeld betrokken bij zowel DNAMO in Rotterdam als 
TechnoSprint TU Delft en is de contactpersoon voor het BioPartner project in Wageningen 
dezelfde als van Food Valley Consortium Wageningen. Ook in Amsterdam en Eindhoven 
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speelt iets dergelijks; Iamstarter en Incubator3+ zijn ieder betrokken bij meerdere business 
incubation projecten in de betreffende steden. Wanneer organisaties of personen bij 
meerdere business incubation projecten betrokken zijn, worden zij slechts eenmaal voor 
deze studie benaderd. Het is onwaarschijnlijk dat een deskundige de ene keer andere 
factoren in een andere mate van invloed acht op het succes van business incubators in 
Nederland dan een andere keer. Een tweede interview zou met andere woorden geen extra 
informatie opleveren. Daarentegen is het voor de geïnterviewden met ongetwijfeld drukke 
agenda’s ook niet gewenst. 
 

Tabel 10 Veertien business incubators welke meegewerkt hebben aan deze studie 

Business incubator Locatie 

Incubator3+*  Eindhoven 

LeeuwenhoekStarters/LURIS Leiden 

KERN/Mercator Incubator Nijmegen Nijmegen 

Technosprint TU Delft/YES!Delft Delft 

Starterslift Tilburg 

Start Impuls Utrecht/Utrecht Inc. Utrecht 

Hoogstarters TechStart/LIOF Limburg 

TechnoTrack/Kennispark Twente Enschede 

Rotterdam Werkt/Erasmus MC Rotterdam 
KplusV Arnhem/Amsterdam 

BioPartner Center Groningen/Triade groep Groningen 

BioPartner Center Maastricht/UM Holding Maastricht 

BioPartner Center Utrecht/Utrecht Holdings Utrecht 

BVIT Den Haag 

                       * organisatie met twee business incubation programma’s.       

4.3.3 Typering van de business incubators in deze studie 

Met behulp van de typologieën van Al-Mubaraki en Busler (2010), Aernoudt (2004), Grimaldi 
en Grandi (2005) en Hughes et al. (2007) is het mogelijk de veertien business incubators die 
aan het onderzoek meegewerkt hebben onder te verdelen in typologieën. Deze 
onderverdeling is noodzakelijk om de tweede hypothese te kunnen testen. Daarin wordt 
gekeken of op verschillende typen business incubators verschillende factoren van invloed 
zijn. De verschillende mogelijke typen business incubators zijn reeds in figuur 2 in paragraaf 
2.1.2 weergegeven. In het vervolg van deze paragraaf worden de vier kenmerken waarop de 
typologieën gebaseerd zijn kort herhaald en wordt gekeken hoe de business incubators 
getypeerd kunnen worden. Het resultaat is een kopie van tabel 2, maar nu voorzien van de 
veertien business incubators uit deze studie.  
 
De eerste studie waarin business incubators getypeerd worden is Grimaldi en Grandi (2005). 
Deze onderzoekers verdelen business incubators op basis van de primaire wijze van 
financiering; met private of publieke middelen. De privaat gefinancierde business incubators 
worden vervolgens onderverdeeld in onafhankelijke business incubators (accelerators) en 
corporate business incubators. De publiek gefinancierde business incubators in business 
innovation centres en universiteitsincubators. 
 
Al bij het eerste kenmerk blijkt de praktijk echter weerbarstiger dan de theorie; de veertien 
business incubators zijn voor de helft gefinancierd met SKE-subsidie en voor de andere helft 
door (commerciële) partners (TechnoPartner, 2011d). Voor een aantal projecten is de SKE-
subsidie reeds verlopen, maar het is niet bekend hoe deze business incubators op dit 
moment precies gefinancierd worden. Doordat recentere informatie ontbreekt en de 
verwachting bestaat dat er een tweede SKE-regeling door de overheid opgetuigd gaat 
worden, wordt aangenomen dat de verdeling privaat-publiek ongewijzigd is. Een van de 
voorwaarden voor het verkrijgen van een SKE-subsidie is echter dat een kennisinstelling 
participeert in de business incubator (TechnoPartner, 2011a). Uitgaande van het feit dat 
deze participatie gepaard gaat met een financiële bijdrage (als een van de partners), slaat de 
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balans voor alle veertien business incubators door naar ‘publiek gefinancierd’ 
(kennisinstellingen worden immers ook publiek gefinancierd). Deze aanname wordt nog eens 
versterkt door de bijdrage van de regionale overheden/regionale ontwikkelings-
maatschappijen welke eveneens (grotendeels) publiek gefinancierd zijn.  
 
Wat rest is de vraag of er sprake is van business innovation centres of 
universiteitsincubators. Grimaldi en Grandi (2005, p. 112) verwoorden het verschil als volgt: 
‘UBIs are institutions that provide support and services to new knowledge-based ventures; 
they are similar to traditional BICs but they place more emphasis on the transfer of scientific 
and technological knowledge from universities to companies’. De ‘transfer’ of exploitatie van 
kennis is precies wat de overheid met de SKE-subsidies wil bereiken. Ondanks het feit dat 
de business incubators voor een groter deel door de overheid gefinancierd worden, is er om 
bovengenoemde reden toch sprake van universiteitsincubators.  
 
Het tweede kenmerk waarop business incubators getypeerd kunnen worden zijn 
netwerkgerelateerde factoren. Hughes et al. (2007) stellen dat er twee van dergelijke 
factoren zijn. De eerste wordt resource pooling activity genoemd en wordt omschreven als 
‘de wil van bedrijven om hun middelen te delen met anderen’. De tweede is strategic network 
involvement. Dit wordt gedefinieerd als ‘de mate waarin een bedrijf de interactie met anderen 
opzoekt om kennis te vergaren’. Dit resulteert in de vier soorten business incubation die 
Hughes et al. onderscheiden; dynamic incubation, specialised incubation, community 
incubation en enclosed incubation.  
 
Om de veertien business incubators te categoriseren volgens de typologie van Hughes et al. 
(2007) is informatie over het doen en laten van de incubatees in de business incubator 
noodzakelijk en deze is in deze studie helaas niet voorhanden. Op basis van de gesprekken 
met de deskundigen is nog wel een beeld te schetsen van de strategic network involvement. 
Door een schatting te maken van het aantal contacten tussen incubatees onderling is een 
voorzichtige aanname te maken van het aantal incubatees dat onderling contact zoekt om 
kennis te vergaren. Er zijn voor deze studie echter geen startende ondernemers 
geïnterviewd en alleen zij kunnen een beeld geven van de resource pooling activity binnen 
een business incubator. Een onderverdeling op basis van netwerkgerelateerde factoren is, 
met de gegevens van deze studie, dan ook niet te maken. 
 
Een derde mogelijkheid om business incubators te typeren is op basis van doelstelling. Er 
worden door Aernoudt (2004) onderscheid gemaakt tussen vijf typen business incubators; 
gemengd gebruik, economische ontwikkeling, technologie, sociaal en fundamenteel 
onderzoek. Uitgaande van het feit dat reeds bepaald is dat de business incubators in deze 
studie universiteitsincubators zijn, kan gesteld worden dat de business incubators niet gericht 
zijn op sociaal zwakkere groepen en economische ontwikkeling van een regio. Dit zijn geen 
doelen die een universiteit nastreeft (voor een nadere beschouwing, zie paragraaf 2.1.2).  
 
Wat overblijft zijn business incubators gericht op gemengd gebruik, op technostarters en 
fundamenteel onderzoek. De business incubators die SKE-subsidie ontvangen zijn 
eenvoudig te typeren. Deze subsidie vloeit voort uit de kabinetsdoelstelling om het 
technostartersklimaat in Nederland te bevorderen (TechnoPartner, 2011e). De business 
incubators die tot de BioPartners behoren zijn een ingewikkelder verhaal. Aernoudt (2004, p. 
129) beschrijft in de omschrijving van business incubators met als doel fundamenteel 
onderzoek te ondersteunen dat het resultaat ‘intellectual property that can be licensed by 
commercial partners of exercised by spin-off companies’ dient te zijn. De Nederlandse 
BioPartners stellen als criteria aan de incubatees dat het bedrijf een starter is. De 
BioPartners komen pas in beeld na de door Aernoudt gedefinieerde groep business 
incubators. Tot slot wordt niet zomaar elke starter toegelaten, alleen starters in de life-
sciences. De BioPartner business incubators kunnen dan ook het beste getypeerd worden 
als technologische business incubators, biotechnologische om precies te zijn.  
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De laatste typologie is die van Al-Mubaraki en Busler (2010). Zij maken onderscheid tussen 
winstgerichte (ofwel commerciële) en non-profit business incubators. De eerste categorie 
wordt vervolgens onderverdeeld in business incubators die winst proberen te maken door 
middel van de huuropbrengsten en incubators die ernaar streven winst te genereren door 
middel van investeringen of participaties. De tweede categorie (de non-profit) bestaat uit 
zelfstandige opererende business incubators, incubators die gerund worden door een 
universiteit of overheid en business incubators die door een ander type organisatie gerund 
worden. 
 
Ervaring uit eerdere interviews leert dat managers van commerciële organisaties niet graag 
over behaalde winsten (of juist het uitblijven daarvan) praten. Business incubators verschillen 
in dat opzicht maar weinig van ‘gewone’ commerciële organisaties. Over de ambitie om (in 
de toekomst) zelfstandig de broek op te houden is men minder terughoudend. Daarom is er 
in dit onderzoek voor gekozen alle business incubators waarvan de manager de ambitie 
uitspreekt om commercieel door het leven te gaan als winstgericht te beschouwen. De 
overige business incubators zijn de non-profit business incubators. 
 
Tot de eerste groep, de winstgerichte business incubators, behoren TechnoTrack, 
Hoogstarters TechStart, BioPartner Center Maastricht, BVIT, BioPartner Center Utrecht, 
Incubator3+, BioPartner Center Groningen en KplusV. Een van de meest genoemde 
argumenten voor een winstgedreven instelling is gebaseerd op de principiële overtuiging dat 
structurele subsidies niet in de economie thuishoren. Deskundige 12 stelt bijvoorbeeld:  
 

“…alles wat structureel subsidie nodig heeft is niet goed in mijn beleving, zo zou het niet 
bedoeld moeten zijn…” 

 
Daarnaast is er een groep deskundigen die van mening is er iets in het business model niet 
helemaal goed is als niet minimaal een deel van de investering terugverdient wordt. 
Deskundige 11 zegt hierover:  
 
“…heel veel universiteitsincubators zijn te onafhankelijk van de inkomsten die uit zo’n bedrijf 
(de incubator) komen. In deze ruimte tellen de economische regels niet, zeg maar. Ook wij 

kunnen niet puur op economische gronden opereren, daar is nog geen goed business model 
voor in deze industrie. Maar het kan toch wel iets commerciëler, iets ondernemender…” 

 
Ook deskundige 3 is een soortgelijke mening toegedaan: 
 

“…als je in de praktijk niet iets terug kunt verdienen, doe je iets verkeerd…” 
 

Tot slot is er nog een deskundige (9) die onomwonden aangeeft “binnen drie jaar 
winstgevend” te zijn.  
 
Tot de tweede groep, de business incubators waarvan de geïnterviewden aangeven non-
profit te werken, behoren Utrecht Inc, Technosprint TU Delft, KERN/Mercator Incubator 
Nijmegen, Starterslift, Rotterdam Werkt! en LeeuwenhoekStarters. Opvallend is dat de 
argumenten die gebruikt worden om te pleiten voor een winstgerichte instelling eveneens 
gebruikt worden tegen deze instelling. Er zijn deskundigen die van mening zijn dat het lastig 
is om een business model te maken waarmee winst gegenereerd wordt, maar dat alle 
business incubators ernaar zouden moeten streven. Er zijn echter ook deskundigen die van 
mening zijn dat het business model nooit winstgevend te maken is. Zo stelt deskundige 2: 
 
“…al zeg ik dat je er nooit een break-even business van zult kunnen maken. Er zal altijd geld 

van buiten bij moeten…” 
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Deskundige 10 is een soortgelijke mening toegedaan. Hij stelt: 

 
“…als je je puur op start-ups richt en er geen participatiebeleid is, dan weet je dat er altijd 

overheidsgeld bij moet. Ons model business incubator is absoluut onmogelijk commercieel te 
runnen. Zelfs al zou je participeren, dan is het nog niet mogelijk. Daar geloof ik niets van…” 

 
Uit het citaat van deskundige 10 blijkt, naast het feit dat hij ervan overtuigd is dat een 
commercieel business model niet mogelijk is, dat een participatiebeleid eventueel voor 
inkomsten zou kunnen zorgen (al komt hij in hetzelfde citaat tot de conclusie dat ook dit niet 
mogelijk is). Er zijn meer deskundigen die specifieke activiteiten aanwijzen als mogelijke 
inkomstenbronnen (of juist niet). Zo stelt deskundige 6: 
 

“...uit advisering kun je niet veel geld halen. Uit het verhuren van faciliteiten ook niet veel, 
daar moet meestal geld bij. Dat betekent dat je het moet hebben van de vierkante meter 

verhuur…” 
 

Deskundige 5 voegt daaraan toe: 
 

“…uiteindelijk is mijn overtuiging dat met de advisering van technostarters geen geld te 
verdienen valt”… 

 
De balans opmakend zijn acht van de veertien geïnterviewden van mening dat de 
organisatie waar zij aan verbonden zijn de ambitie dient te hebben om winst te maken. Zes 
deskundigen beschouwen dit als onmogelijk en zijn van mening dat er altijd overheidsgeld bij 
zal moeten. Opvallend is dat geen van de geïnterviewde deskundigen aangeeft dat het 
ondersteunen van starters maatschappelijk belangrijk werk is en om die reden gesubsidieerd 
zou moeten worden. Men beschouwt subsidie ofwel als een mooie bijkomstigheid op weg 
naar financiële onafhankelijkheid, ofwel als noodzaak om de organisatie draaiende te 
houden.  
 
Al-Mubaraki en Busler (2010) gaan bij het typeren nog een stapje verder en verdelen de 
business incubators ook nog in vijf verschillende ondercategorieën; huuropbrengsten en 
investeringen voor winstgerichte incubators en zelfstandig gerunde, door de overheid of 
universiteit en door een andere organisatie gerunde business incubators. Uit de interviews 
(zie laatste citaat van deskundige 6 en 10) kan opgemaakt worden dat, net als in de 
literatuur, huuropbrengsten en investeringen (participaties) de manieren voor een business 
incubator zijn om winst te genereren. Zoals eerder al aangegeven is de informatie over 
hoeveel en op welke manieren de business incubators uit het onderzoek winst maken 
summier. Een goed onderbouwd antwoord op de vraag tot welke typologie de business 
incubators behoren is dan ook niet mogelijk.  
 
Over de door Al-Mubaraki en Busler (2010) opgestelde verdeling van non-profit business 
incubators is wel informatie. Op de site van TechnoPartner (TechnoPartner, 2011g) staat 
precies beschreven welke partners bij een business incubator betrokken zijn. Zo zijn de 
volgende partijen betrokken bij het SKE-project KERN/Mercator Incubator Nijmegen: 

 Radboud Universiteit Nijmegen 

 UMC Sint Radboud 

 Mercator Incubator Nijmegen BV 

 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 Syntens 

 Kamer van koophandel Nijmegen 

 Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV 

 Rabobank Rijk van Nijmegen 

 Organon NV 

 NXP 

 DSM 

 Pepscan Systems 
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Te zien is dat er onderwijsinstellingen, zorginstellingen, semi-overheidsdiensten en bedrijven 
aan het project bijdragen. Zoveel verschillende partners is niets bijzonders voor een 
business incubator; Alle Nederlandse business incubators hebben meerdere partners (dat is 
dan ook een van de voorwaarden voor een SKE/BioPartner subsidie) en de meesten zowel 
uit het bedrijfsleven, de overheid als uit het onderwijs. Dat maakt dat een zwart-witte 
onderverdeling zoals Al-Mubaraki en Busler (2010) voorstellen niet mogelijk is. Omdat niet 
bekend is in welke mate de verschillende partners bijdragen is het niet mogelijk een 
onderverdeling te maken tussen de non-profit business incubators. Omdat dit eveneens niet 
mogelijk bleek bij de winstgerichte business incubators, blijft het onderscheid in deze studie 
beperkt tot winstgericht en non-profit business incubators.  
 
Van de vier typologieën die in het theoretisch kader van deze studie behandeld zijn, blijkt er 
een bij gebrek aan informatie niet op de aan deze studies meegewerkte business incubators 
toepasbaar te zijn. Met behulp van de typologieën van Aernoudt (2004) en Grimaldi en 
Grandi (2005) blijkt geen onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen de business 
incubators in Nederland; alle business incubators vallen in dezelfde categorie. Het enige 
onderscheid dat gemaakt kan worden is tussen business incubators waar de ambitie leeft om 
winst te maken (8 business incubators) en die waar een non-profit instelling de boventoon 
voert (de overige 6). Dat maakt dat het business incubation landschap in Nederland (voor 
zover meegewerkt aan deze studie) eruit ziet als in figuur 7 weergegeven. Bij het testen van 
hypothese 2 zal dan ook een onderscheid gemaakt worden tussen winstgerichte en non-
profit business incubators.  
 

Figuur 7 De veertien business incubators uit deze studie onderverdeeld naar typologie 
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Bron: Al-Mubaraki & Busler (2010); Aernoudt (2004); Grimaldi & Grandi (2005) 

 
Legenda figuur 7 
 
Horizontale as  
Winstgericht  Business incubators met een winstoogmerk 
Non-profit  Business incubators zonder winstoogmerk 
   
G   Gemengd gebruik     
E   Economische ontwikkeling    
T   Technologie   
S   Sociaal  
F   Fundamenteel onderzoek 
 
Verticale as 
Publiek gefinancierd Business incubators gefinancierd met publieke middelen 
Privaat gefinancierd Business incubators gefinancierd met private middelen 

Al-Mubaraki & 
Busler (2010) 

Aernoudt (2004) 

Grimaldi & 
Grandi (2005) 
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4.3.4 Interviews 

Vanaf het moment dat duidelijk is welke business incubators in Nederland actief zijn, kan 
begonnen worden met het benaderen van de leidinggevenden van de business incubators. 
Er is voor gekozen het eerste contact te leggen middels een brief (opgenomen in bijlage A). 
In de brief wordt de studie geïntroduceerd en de betreffende deskundige gevraagd mee te 
werken aan het onderzoek. De brief sluit af met de mededeling dat telefonisch contact 
opgenomen wordt met de betreffende deskundige om eventueel een interviewafspraak te 
maken. Er is om verschillende redenen voor gekozen het eerste contact per brief te leggen. 
Ten eerste omdat de onderzoekspopulatie in juli 2010 (het moment waarop de brieven 
verstuurd zijn) nog niet bekend was met het onderzoek. Het is voor de onderzoeker 
eenvoudiger het onderzoek te introduceren in een van te voren goed overdachte brief dan in 
een telefoongesprek. De tweede reden is dat diegene waaraan de brief geadresseerd is, is 
dat deze de brief op een zelfgekozen moment door kan lezen en even over het verzoek na 
kan denken. Het laatste argument voor een brief boven een telefoongesprek is dat een brief 
wat meer ‘power’ aan de studie geeft. Veel van de deskundigen staan aan het hoofd van een 
business incubator en hebben aan veertig uur per werkweek maar net genoeg. Aan een 
onderzoek van derden meewerken heeft dan niet altijd de hoogste prioriteit. Een correct 
opgestelde brief laat zien dat het een serieuze studie betreft en dat medewerking verlenen 
geenszins verspilde tijd is.  
 
Zoals gesteld sluiten de brieven af met de mededeling dat telefonisch contact opgenomen 
wordt om eventueel een afspraak te maken. De telefoongesprekken hebben ongeveer een 
week na het versturen van de brieven plaatsgevonden. Op het moment van bellen werd de 
waarde van de eerder verstuurde brieven pas goed aangetoond. De onderzoeker en de 
studie behoefden nauwelijks nog introductie en veel deskundigen hadden reeds besloten of 
men al dan niet aan het onderzoek mee wilde werken. Alvorens echter contact opgenomen 
(of de brieven verstuurd) konden worden is het van belang de contactgegevens van de 
betreffende deskundige te achterhalen. Gelukkig bleken deze in veel gevallen beschikbaar 
middels de websites van TechnoPartner en de DIA. Wanneer dit niet het geval was, is ervoor 
gekozen contact op te nemen met de betreffende organisatie. Middels deze bronnen zijn alle 
contactgegevens zonder veel problemen achterhaald.  
 
In de periode van 4 augustus tot en met 6 oktober 2010 zijn de veertien deskundigen 
geïnterviewd, allen op locatie bij de betreffende deskundigen. Er is voor gekozen 
semigestructureerde interviews te houden met slechts een beperkt aantal vragen. Het doel 
van de interviews is te achterhalen welke factoren de deskundige in hoeverre van invloed 
acht op het succes van business incubators. Dit is dan ook de belangrijkste vraag. In een 
ideaalsituatie zouden alle geïnterviewden na het stellen van deze vraag losbranden en niet 
meer stoppen tot zij alle succesfactoren die zij van belang achten genoemd en uitgelegd 
hebben. In zo’n situatie zouden ongestructureerde interviews zeer geschikt zijn. Helaas gaat 
dit in de praktijk niet op. De voornaamste redenen om voor semigestructureerde interviews te 
gekozen is dan ook om de geïnterviewden te helpen zijn of haar gedachten te ordenen. Veel 
deskundigen hebben wel een mening over wat van invloed is op het succes van een 
business incubator, maar hebben wat moeite alles gestructureerd te verwoorden. Op zich 
niet zo gek; al tijdens de literatuurstudie bleek dat er ontzettend veel factoren van invloed zijn 
op het succes van een business incubator. Anderzijds is het wel van belang de 
geïnterviewden zo min mogelijk te sturen in de antwoorden. Voor de studie is het immers van 
belang dat ook de succesfactoren die nog niet in de bestaande literatuur genoemd worden 
tijdens de interviews naar voren komen.  
 
Elk interview in deze studie is begonnen met de gebruikelijke beleefdheden en een korte 
uitleg over de stand van zaken van het onderzoek. Daarna is uitgelegd hoe het interview 
gestructureerd is en welke vragen men kan verwachten. Tijdens de interviews zijn een drietal 
onderwerpen aan bod gekomen, welke de interviews een duidelijke driedeling geven. In het 
eerste deel wordt de geïnterviewde een lijst voorgelegd met de organisaties die bereid zijn 
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aan de studie mee te werken. De vraag die gesteld wordt aan de geïnterviewde is of 
daarmee het business incubation landschap in Nederland voldoende afgedekt is en of men 
wellicht nog relevante personen weet te noemen die in deze studie niet zouden mogen 
ontbreken. Er is voor gekozen deze vraag direct na de introductie te stellen omdat deze 
vraag bij veel deskundigen direct een wedervraag opwerpt: hoe worden business incubators 
in de studie gedefinieerd? Meerdere malen is in deze studie al gesteld dat de definitie van 
business incubation vele varianten kent. Door de definitie van business incubation het eerste 
ter sprake te brengen is alle onduidelijkheid daarover nog voor het interview goed en wel 
begonnen is uit de lucht.    
 
Het tweede deel van het interview bestaat uit de vraag welke factoren van invloed zijn op het 
succes van een business incubator in Nederland. In deze fase is het de bedoeling dat de 
geïnterviewde zelfstandig (zonder aanwijzingen of hints van de interviewer) succesfactoren 
benoemd en uitlegt waarom deze in een bepaalde mate van invloed zijn op het succes van 
een business incubator. Dit is voor de geïnterviewden over het algemeen geen probleem. 
Wanneer de geïnterviewde voldoende tijd heeft gehad om de tweede vraag te beantwoorden 
(de hoeveelheid tijd verschilt per geïnterviewde, maar de tweede vraag beslaat een 
aanzienlijk deel van de totale tijd van het interview), wordt het derde deel behandeld.  
 
In het derde deel wordt de deskundigen een lijst voorgelegd met daarop alle in de literatuur 
gevonden succesfactoren (zie bijlage B). Aan de geïnterviewde wordt gevraagd of en in 
welke mate de betreffende factoren van invloed zijn op het succes van een business 
incubator. Achter elke succesfactor is een schaal van een tot vijf weergegeven. Wanneer de 
geïnterviewde van mening is dat een bepaalde in de literatuur genoemde factor helemaal 
niet van invloed is, zet men een kruisje onder ‘één’. Is men daarentegen van mening dat een 
bepaalde factor van zeer grote invloed is op het succes, kiest men voor een ‘vijf’. De overige 
categorieën zitten daar tussen in. Met het beoordelen van de in de literatuur gevonden 
succesfactoren door de deskundigen is het inhoudelijke deel van de interviews gereed. Wat 
rest zijn de belofte aan de betreffende deskundige om een samenvatting van de 
onderzoeksresultaten toe te sturen. 
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5. Factoren van invloed op het succes van een incubator 
 
In het theoretisch kader zijn op basis van de literatuur 31 factoren benoemd welke volgens 
verschillende studies van invloed zijn op het succes van een business incubator. Het betreft 
allen studies uit het buitenland, maar toch wordt aangenomen dat de factoren die daarin 
genoemd worden ook van invloed zijn op business incubators in Nederland. Deze aanname 
is vertaald in de eerste hypothese welke in hoofdstuk drie is beschreven. In dit hoofdstuk 
wordt deze hypothese getoetst en wordt aan de hand van gesprekken met veertien 
deskundigen gekeken of en in hoeverre (deelvraag 5) de in de literatuur genoemde factoren 
van invloed zijn op business incubators in Nederland. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de interne (paragraaf 5.1) en externe factoren (paragraaf 5.2). Daarnaast wordt op 
basis van de interviews een antwoord geformuleerd op de vraag of er nog andere factoren 
van invloed zijn op het succes van business incubators in Nederland (deelvraag 6, paragraaf 
5.3). In de laatste paragraaf tenslotte wordt een totaaloverzicht weergegeven.   

5.1 Invloed van interne factoren  
In deze eerste paragraaf worden de interne factoren geanalyseerd. In de literatuur zijn 31 
factoren gevonden die van invloed zijn op het succes van een incubator. Deze factoren zijn 
onderverdeeld in zeven categorieën. Helaas is op basis van de literatuur geen uitspraak te 
doen over de mate waarin de factoren van invloed zijn. Er wordt in de studies van Colbert et 
al, 2010; Erlewine en Gerl, 2004; Buys en Mbewana, 2007 en Lalkaka, 1996 alleen 
beschreven waarom en in welke richting bepaalde factoren van invloed zijn. Over de mate 
van invloed van succesfactoren wordt niet gesproken. In deze studie kan op basis van de 
interviews wel een goed beeld gegeven worden van de mate waarin de verschillende 
factoren van invloed zijn op het succes van een business incubator.  
 
Organisatorische aspecten 
De succesfactoren haalbaarheidsstudie, missie, strategisch plan, raad van bestuur, 
adviesraad en business plan vormen gezamenlijk de categorie organisatorische aspecten. In 
de literatuur schrijven vooral Colbert et al (2010) en Erlewine en Gerl (2004) over de invloed 
van deze factoren. De eerste van deze categorie succesfactoren is de haalbaarheidsstudie. 
Een haalbaarheidsstudie (welke slechts een rol speelt bij de start van een business 
incubator) wordt door de geïnterviewde deskundigen tot een van de minst invloedrijke 
succesfactoren gerekend; slechts drie succesfactoren scoren minder. Ongeveer de helft van 
de deskundigen (acht) geven aan dat deze succesfactor redelijk veel of veel invloed heeft, 
terwijl de andere helft van mening is dat een haalbaarheidsstudie geen tot matige invloed 
heeft op het succes van een business incubator. Daaruit mag geconcludeerd worden dat 
over deze factor weinig consensus bestaat.  
 
De deskundigen die van mening zijn dat deze succesfactor (redelijk) veel invloed heeft 
hameren vooral op het belang van een gedegen plan voordat met een business incubator 
gestart wordt. De tegenstanders stellen dat dit weinig invloed heeft op het succes van een 
business incubator, maar uit de gesprekken is vooral op te maken dat het voor veel business 
incubators enige tijd geleden is dat men voor het laatst met een planfase te maken heeft 
gehad. De lage invloed die deze deskundigen aan deze succesfactor toekennen wordt dan 
ook niet veroorzaakt doordat men het belang van planmatig werken niet onderkent (slechts 
twee van de zes deskundigen die aangeven dat een haalbaarheidsstudie weinig invloed 
heeft, zijn ook van mening dat het strategisch plan weinig invloed heeft), maar omdat het een 
‘ver van hun bed-show’ is. Daarnaast speelt de afweging ten opzichte van de andere 
factoren een rol; deze succesfactor wordt minder invloedrijk gevonden dan de andere 
succesfactoren.   
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Een missie wordt door veel deskundigen aanzienlijk belangrijker gevonden. Met een 
gemiddelde score van 4,2 en tien deskundigen die van mening zijn dat deze succesfactor 
redelijk veel tot veel invloed heeft is een missie belangrijk voor het succes van een business 
incubator. Toch is er ook een kritische noot. Deskundige 9 is van mening dat de missie “vaak 
een holle phrase is”. Deze deskundige is dan ook van mening dat de missie slechts een 
matige invloed heeft op het succes van een business incubator. De overgrote meerderheid 
ziet in de missie echter de (eigen) visie op de business incubator verwoord. In hoeverre de 
deskundigen zelf aan het opstellen van de eigen missie meegewerkt hebben is niet 
gevraagd, maar het ligt in de lijn der verwachting dat een aantal als leidinggevende danwel 
oprichter de eigen missie bedacht hebben. Het is niet met zekerheid te stellen dat dit niet 
enige rol heeft gespeeld in de waarde die de deskundigen aan een missie toekennen.    
 
De succesfactor ‘strategisch plan’ zorgde tijdens de interviews voor nogal wat verwarring. 
Het verschil tussen het strategisch plan en het business plan was voor veel deskundigen niet 
helemaal duidelijk. Uitgaande van de definitie van Colbert et al (2010, p. 11) welke ook in het 
vorige hoofdstuk beschreven is, wordt in het strategisch plan de missie vertaald in concrete, 
meetbare doelen en plannen. Het business plan is de financiële onderbouwing van het 
strategisch plan. Met deze uitleg in het achterhoofd kozen acht deskundigen voor de 
classificatie redelijk veel invloed. Drie zijn van mening dat het strategisch plan veel invloed 
heeft op het succes van een business incubator en eveneens drie zijn van mening dat de 
invloed matig of beperkt is.  
 
De financiële onderbouwing van het strategisch plan, het business plan, wordt in de regel net 
even wat belangrijker gevonden voor het succes van een business incubator. Twaalf van de 
veertien deskundigen geven aan dat deze succesfactor redelijk veel tot veel invloed heeft. 
Uit de interviewverslagen blijkt echter ook dat de uitleg over het verschil tussen het business 
plan en het strategisch plan niet bij allemaal helemaal doorgekomen is. Deskundige 1 geeft 
aan “het business plan vooral belangrijk te vinden vanwege de doelen die erin staan”. Het 
lijkt er sterk op dat hiermee het strategisch plan bedoeld wordt. Zonder op de conclusies 
vooruit te lopen is het wellicht een idee om deze twee succesfactoren samen te voegen. 
 
De beargumentatie van de deskundigen die van mening zijn dat het strategisch plan en het 
business plan (redelijk) veel invloed hebben is vooral gericht op het belang dat gehecht 
wordt aan planmatig werken. Business incubators werken in alle gevallen samen met 
verschillende partijen en zijn veelal afhankelijk van externe geldschieters als de overheid. 
Alleen al voor de communicatie met deze partijen is het noodzakelijk dat een business 
incubator jaarlijks een strategisch plan met financiële onderbouwing maakt. Voor de relatie 
met de incubatees geldt hetzelfde; voordat een incubatee een langjarige, intensieve relatie 
met een business incubator aangaat zal deze toch graag op de hoogte zijn van de plannen 
van de business incubator.    
 
De vijfde succesfactor in deze categorie is de raad van bestuur. Adkins (2008) definieert het 
takenpakket van een raad van bestuur als de zorg voor de lange-termijn continuïteit van het 
business incubation programma. De meningen over de invloed van de raad van bestuur 
verschillen; 28% van de deskundigen zijn van mening dat deze succesfactor veel invloed 
heeft, 43% kiest voor redelijk veel invloed en 14% kiest voor matige en beperkte invloed. Als 
argumentatie wordt het al dan niet actief optreden van de raad van bestuur genoemd. 
Sommigen zien in de raad van bestuur een toegevoegde waarde die moeilijk op een andere 
manier te verkrijgen is, anderen zien juist een extra bestuurslaag die het lastig maakt snel op 
ontwikkelingen te kunnen reageren. Een ‘toegevoegde waarde’ die een raad van bestuur kan 
hebben wordt benoemd door deskundige 5:  
 

“…de raad van bestuur is belangrijk voor het creëren van een netwerk…” 
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De laatste van de organisatorische factoren die van invloed is op het succes van een 
business incubator is een adviesraad. Ongeveer 60% van de deskundigen is van mening dat 
een adviesraad redelijk veel tot veel invloed heeft op het succes van een business incubator. 
40% is van mening dat deze invloed slecht beperkt of matig is. Voor de adviesraad geldt 
hetzelfde als voor de raad van bestuur; het heeft een positieve invloed op het succes van 
een business incubator wanneer er de juiste mensen zitten. Deskundige 3 zegt in dit 
verband:  
 
“…vooral in de adviesraad zitten in de praktijk mensen die daar vooral in zitten omdat ze een 
goede naam hebben. Je kunt iets aan een raad van bestuur of adviesraad hebben, uiteraard, 

maar dan op voorwaarde dat er mensen zitten die de tijd hebben om er iets aan te doen. 
Vaak zie je dat met name in de adviesraad dat er een of ander hotemetoot uit het 

bedrijfsleven zit. Gerlach Cerfontaine (voormalig directeur Schiphol) in de raad van bestuur. 
Maar die man heeft natuurlijk totaal geen tijd om praktisch iets te kunnen doen, dus daar heb 

je dan niets aan…” 
 

Figuur 8 Procentuele verdeling mening deskundigen over organisatorische aspecten 
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Personele aspecten 
In de literatuur worden drie personele factoren genoemd die van invloed zijn op het succes 
van een business incubator; kwaliteit van het managementteam, kwaliteit van de 
medewerkers van de business incubator en de financiële vergoeding. In hoofdstuk drie is 
gebleken dat zowel de medewerkers als het managementteam over specifieke kwaliteiten 
dienen te beschikken om een business incubator succesvol te maken. Tevens is gebleken 
dat om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen een concurrerende financiële 
vergoeding geboden moet worden. De strekking in de literatuur is dat kwalitatief goede 
medewerkers goed betaald dient te worden, anders zijn ze weg.  
 
De eerste van de drie succesfactoren is de kwaliteit van het managementteam. De veertien 
deskundigen die voor deze studie ondervraagd zijn, zijn eensgezind over het belang van 
deze succesfactor; dertien van de veertien deskundigen geeft aan dat deze succesfactor 
veel invloed heeft op het succes van een business incubator. De enige deskundige die deze 
succesfactor niet in de hoogste categorie plaatst, heeft voor de een na hoogste gekozen 
(redelijk veel invloed). Van alle succesfactoren heeft de kwaliteit van het managementteam 
volgens de deskundigen het meeste invloed op het succes van een business incubator; 
gemiddeld werd de invloed van deze succesfactor met een 4,9 beoordeeld.  
 
Er worden drie redenen genoemd voor de grote invloed van het managementteam op het 
succes van een business incubator. Ten eerste bepaalt het management in grote lijnen het 
beleid van de business incubator (met in het achterhoofd wel de doelstellingen van de 
stakeholders). Aspecten als de hoeveelheid promotie, selectiecriteria en bijvoorbeeld 
huurprijzen worden door het management vastgesteld en hebben allemaal invloed op het 
succes. Een tweede reden waarom de kwaliteit van het management zo invloedrijk is, is 
omdat het management de koppeling is tussen de business incubator en verschillende 
externe partijen. Afhankelijk van de plannen en overtuigingskracht van het management van 
de business incubator worden bijvoorbeeld subsidies binnengehaald of externe partijen 
overtuigd. Het ‘operationele’ deel van het werk van het management, waaronder bijvoorbeeld 
het begeleiden van startende ondernemers, wordt als derde argument genoemd. Als dit niet 
op de juiste manier aangepakt wordt, zullen incubatees wellicht minder succesvol worden 
waaronder de resultaten van de incubator als geheel dan weer leiden.  
 
Tijdens de interviews komt een opvallend aspect naar voren waar in de literatuur niet over 
gesproken wordt: de vraag of een incubatiemanager bij voorkeur een oud-ondernemer dient 
te zijn of niet. De antwoorden op deze vraag verschillen. Zo stellen deskundigen 13 en 10 
bijvoorbeeld: 
 

“…het is goed als hij (de incubatiemanager) ondernemer is geweest…” (deskundige 13) 
 

“…een ondernemer doet het ook alleen maar op onderbuikgevoel…” (deskundige 10) 
 
De deskundigen die voor een oud-ondernemer aan het roer zijn beargumenteren dit veelal 
door te stellen dat ondernemer zijn iets heel anders is dan werknemer zijn. Men komt andere 
soorten problemen tegen en ook de ‘drive’ waarmee iets aangepakt wordt is anders. Aan de 
andere kant zien de tegenstanders business incubation als een vak wat iedereen in principe 
kan leren; daarvoor hoef je geen ondernemer te zijn geweest. Ook het hoge prijskaartje van 
oud-ondernemers wordt genoemd als argument tegen de noodzaak van een oud-
ondernemer als hoofd van de business incubator. 
 
Zonder dat aan de oprechte mening van de deskundigen getwijfeld wordt, is er echter ook 
een kritische kanttekening te plaatsen bij de invloed die aan deze succesfactor toegekend 
wordt. Veel van de deskundigen die voor deze studie geïnterviewd zijn, zijn zelf 
incubatiemanager. Dit is ook de reden dat men er zoveel over kan vertellen. Het is echter 
onwaarschijnlijk dat een incubatiemanager aangeeft dat de rol van de incubatiemanager niet 
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belangrijk is voor het succes van de business incubator. Daarmee zegt men eigenlijk dat de 
eigen positie niet belangrijk is. Het is niet bewezen dat dit een rol heeft gespeeld, maar het 
dient bij de interpretatie van de gegevens in het achterhoofd gehouden te worden.  
 

Figuur 9 Procentuele verdeling mening deskundigen over personele aspecten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tweede succesfactor in deze categorie is de kwaliteit van de medewerkers van de 
business incubator. Elf van de veertien deskundigen geven aan dat deze succesfactor veel 
invloed heeft op het succes van een business incubator. De overige drie geven aan dat deze 
succesfactor redelijk veel invloed heeft. Het gemiddelde van de scores van de veertien 
deskundigen is 4,79 en daarmee wordt deze succesfactor de op twee na hoogste invloed 
toegedicht (na de al eerder genoemde kwaliteit van het management en kwaliteit van de 
ondernemers).   
 
Het waarom van deze relatief hoge score voor deze succesfactor is deels gelijk met de hoge 
score van factor kwaliteit van het management. Omdat business incubators in Nederland 
veelal minder dan tien en altijd minder dan twintig medewerkers in dienst hebben, zijn de 
kwaliteiten van iedere medewerker van direct invloed op het succes van een business 
incubator. Niemand kan zich verschuilen achter de massa, zoals bij bedrijven met meer 
medewerkers wellicht wel mogelijk is.  
 
De laatste succesfactor in deze categorie, de hoogte van de financiële vergoeding, wordt 
minder belangrijk gevonden voor het succes van een business incubator. In de literatuur 
wordt veel waarde gehecht aan deze succesfactor (Erlewine en Gerl, 2004, p. 26; Colbert et 
al, 2010, p. 24; Cammarata, 2003, p. 23), maar van de veertien deskundigen is alleen 
deskundige 7 van mening dat deze succesfactor veel invloed heeft. De overige deskundigen 
beperken zich tot redelijk veel invloed (6), matige invloed (6) en een zelfs tot beperkte 
invloed. Het waarom van deze relatief lage score (slechts vier succesfactoren scoren een 
lager gemiddelde) ten opzichte van wat eerder in de literatuur gesteld is, ligt in het feit dat in 
Nederland de koppeling tussen het aantrekken en behouden van kwalitatief goede mensen 
en een hoge beloning minder duidelijk is dan in een Angelsaksische cultuur als Amerika.  
 
Financiële aspecten 
Veel van wat over de invloed van aan financiën gerelateerde succesfactoren te zeggen of 
analyseren valt wordt door deskundige 13 samengevat een enkele quote:  
 

“…winst of geen winst, het is een eeuwigdurende discussie…” 
 
Daarmee wordt de spijker op zijn kop geslagen. Tijdens de interviews is duidelijk geworden 
dat er twee visies zijn op de vraag of business incubators financieel onafhankelijk kunnen 
opereren. De voorstanders stellen dat een business incubator winstgevend zou moeten zijn 
en dus de eigen broek op zou moeten kunnen houden. Zij worden daarbij gesteund door de 
literatuur waarin hetzelfde gesteld wordt. Tegenstanders zijn de deskundigen die van mening 
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zijn dat met het ondersteunen van starters geen geld te verdienen valt en dat er, omdat het 
maatschappelijk belangrijk werk is, geld van de overheid bij moet.  
 
In het theoretisch kader is reeds uitgelegd dat er wel rekening gehouden dient te worden met 
het feit dat financiële zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid twee verschillende 
dingen zijn. Financiële onafhankelijkheid houdt in dat een business incubator van geen 
enkele instantie afhankelijk is om de uitgaven te dekken, bijvoorbeeld in de vorm van 
subsidies. In de definitie van financiële zelfstandigheid (Boyd, 2006, p. 12) wordt alleen 
gesteld dat ‘voorspelbare, betrouwbare inkomsten’ noodzakelijk zijn. Omdat de in de 
literatuur genoemde succesfactor financiële zelfstandigheid is, is de vraag of een business 
incubator winstgevend of niet kan of zou moeten zijn in dit hoofdstuk nog niet relevant. In het 
volgende hoofdstuk wordt deze discussie verder opgepakt.  
 
Over de vraag of een hoge mate van financiële zelfstandigheid een positieve invloed heeft 
op het succes van een business incubator, zijn de meningen verdeeld. Iets meer dan een 
derde van de deskundigen is van mening dat de invloed beperkt of matig is, de overigen zijn 
van mening dat deze factor wel degelijk (redelijk) veel invloed heeft. De deskundigen die tot 
de eerste groep behoren stellen dat: 
 

“…zij tot de basistaken van een universiteit behoren…” (deskundige 1) 
 

en dus door deze organisaties gefinancierd dienen te worden. Deze deskundigen zijn van 
mening dat een business incubator niet op eigen inkomsten kan draaien en dat het verschil 
dus bijgelegd dient te worden door een overheidsorgaan.  
 
Het merendeel van de deskundigen is echter van mening dat een business incubator wel 
financieel zelfstandig dient te zijn. Het belangrijkste argument dat deze deskundigen 
gebruiken is dat een business incubator net als iedere andere commerciële organisatie voor 
voldoende inkomsten dient te zorgen om de uitgaven te dekken. Deskundige 3 verwoordt het 
als volgt:  
 

“…je moet je eigen broek op kunnen houden…” 
 
Echter, deskundige 3 erkent ook dat dit niet altijd lukt:  

 
“…er zijn echter momenten waarop dat (zelfstandig de broek ophouden) niet kan. Bij de 

oprichting van een dergelijke organisatie is het per definitie moeilijk…” 
 
De tweede factor die van invloed is op het succes van een business incubator is ‘diversiteit 
van inkomsten’. 29% van de deskundigen is van mening dat deze factor veel invloed heeft 
op het succes van een business incubator. Eenzelfde percentage kiest voor redelijk veel en 
matige invloed. 14% tenslotte is van mening dat deze succesfactor geen of beperkte invloed 
heeft; met andere woorden een divers beeld.  
 
De reden hiervoor is niet dat men niet van mening is dat er verschillende inkomstenstromen 
te generen zijn. Even in het midden gelaten of de verschillende stromen groot genoeg zijn 
om de uitgaven te dekken worden, zelfs door de sceptici, onder andere verhuurinkomsten, 
inkomsten uit advieswerkzaamheden, het octrooifonds, verhuur van faciliteiten en participatie 
genoemd. De vraag is echter of deze verschillende stromen van invloed zijn op het succes 
van een business incubator. De voorstanders geven aan dat veel verschillende 
inkomstenstromen van belang zijn voor de continuïteit van de incubator in het geval er een 
bron wegvalt. De deskundigen die van mening zijn dat meerdere inkomstenstromen weinig of 
geen invloed hebben op het succes van een business incubator geven veelal aan dat zij niet 
van deze inkomstenstromen afhankelijk zijn omdat een andere partij (overheid, universiteit) 
bij kan springen.  
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Figuur 10 Procentuele verdeling mening deskundigen over financiële aspecten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste factor in deze categorie is duurzaam financieel beleid. 72% Van de deskundigen 
is van mening dat deze factor veel invloed heeft op het succes van een business incubator. 
Daarnaast is 14% van mening dat de invloed als ‘redelijk veel’ te kenmerken is en een zelfde 
groep kiest voor matige invloed. Op het eerste gezicht lijkt deze succesfactor een open deur. 
Welke deskundige zegt nu dat een goed financieel beleid niet van invloed is op het succes 
van een business incubator? Er zal in een studie als deze niet snel gezegd worden: “we 
rommelen maar wat aan met de cijfers, onze financiën zijn onbelangrijk”. Waarom hebben 
twee deskundigen dan toch aangegeven dat de invloed van deze factor op het succes 
slechts matig is? 
 
Uit de interviews is helaas niet precies op te maken waarom zij de invloed van deze factor 
minder groot achten dan de andere deskundigen. Wellicht is de verklaring te vinden in het 
feit dat deze twee deskundigen ook de andere twee financier-gerelateerde succesfactoren 
ten opzichte van de andere deskundigen niet heel invloedrijk achten. Deskundige 5 is van 
mening dat diversiteit van inkomsten geen invloed en financiële zelfstandigheid redelijk veel 
heeft op het succes van een business incubator. Deskundige 10 is van mening dat de 
invloed van de andere twee factoren beperkt en matig is.  
 
Faciliteiten 
Over de invloed van de factoren behorend bij de categorie faciliteiten wordt verschillend 
gedacht, maar in alle gevallen is minimaal driekwart van de deskundigen van mening dat de 
factoren redelijk veel tot veel invloed hebben op het succes van een business incubator. De 
eerste succesfactor is de uitstraling van het pand. Is het heel modern, heeft het een 
historische achtergrond of is het gebouw juist betrekkelijk eenvoudig? Deze vraag is 
belangrijk want zoals deskundige 11 stelt:  
 

“…met een saai gebouw kun je natuurlijk iedereen depressief maken…” 
 
Anderzijds zijn er ook deskundigen die er een wat meer genuanceerde mening op 
aanhouden. Deskundige 6 stelt:  
 
“…Het pand hoeft voor start-ups niet het duurst ogend te zijn want voor je het weet gaat de 
start-up denken: oh, daar betaal ik dus huur voor. Voor die glimmende entree. Het is net als 
wanneer je een start-up met een glimmende Porsche binnen ziet komen. Dan denk je ook; 

hadden we daar nou die subsidie voor geregeld…” 
 
De argumenten voor en tegen de positieve invloed van een mooi pand op het succes van 
een business incubator komen grotendeels overeen met de literatuur. Net als Colbert et al 
(2010, p. 43) en Lalkaka (1996, p. 276) zijn de voorstanders van een representatief pand van 
mening dat dit belangrijk is omdat mensen er een groot deel van de dag verblijven en er 
gasten ontvangen. Daarnaast is de uitstraling belangrijk voor de professionele uitstraling die 
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start-ups in een business incubator zoeken. Anderzijds hoeft het om de reden die door 
deskundige 6 wordt verwoord (in de vorige alinea) ook weer niet overdadig te zijn.  
 
Uit ervaring kan er aan toegevoegd worden dat de verschillen tussen de bezochte business 
incubators heel groot zijn. Sommigen zijn gevestigd in oude universiteitspanden die 
misschien niet lelijk maar in ieder geval onopvallend zijn, terwijl anderen gevestigd zijn in de 
meest mooie, moderne of historische panden. De vraag rijst of deskundigen die werkzaam 
zijn bij een business incubator gevestigd in een onopvallend gebouw weinig invloed aan 
deze succesfactor toekennen terwijl zij die juist flink geïnvesteerd hebben in de panden veel 
invloed aan deze succesfactor toekennen. Het wordt in deze studie niet wetenschappelijk 
aangetoond (wanneer is iets immers mooi, onopvallend of modern?), maar dit heeft geen rol 
heeft gespeeld tijdens de interviews.  
 
De tweede factor, waarvan 72% van de deskundigen van mening is dat deze redelijk veel 
invloed heeft op het succes van een business incubator, is locatie en toegankelijkheid van 
het gebouw. Daarnaast is 14% van de deskundigen van mening dat deze succesfactor veel 
invloed heeft; evenveel als er van mening zijn dat de invloed beperkt of matig is. De vraag is 
met andere woorden niet of deze factor van invloed is op het succes, maar meer op de 
manier waarop. Een aantal deskundigen benadrukt de toegankelijkheid via de weg of door 
de bereikbaarheid via een treinstation. Anderen leggen de nadruk meer op de nabijheid van 
bijvoorbeeld een groot bedrijf of universiteit vanwege de voordelen daarvan. Later in deze 
studie wordt deze laatste vorm van nabijheid uitgebreid behandeld.  
 
De derde succesfactor, de aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimten, wordt door 79% 
van de deskundigen belangrijk gevonden. Deskundige 9 zegt in dit verband:  
 

“…de fout die wij hebben is dat we geen gemeenschappelijke ruimten hebben, geen 
koffiekamer of zo…” 

 
Maar waarom vinden de betrokken deskundigen de aanwezigheid van gemeenschappelijke 
ruimten zo belangrijk voor het succes van een business incubator? Het zijn niet de 
gemeenschappelijke ruimten die zo belangrijk zijn, maar de interne netwerken die door deze 
ruimten gefaciliteerd worden. Alle deskundigen, 100%, zijn van mening dat de mogelijkheid 
tot netwerken redelijk veel tot veel invloed heeft op het succes van een business incubator, 
zoals blijkt uit figuur 11. De enige deskundige die gemeenschappelijke ruimten slechts 
beperkt van invloed vindt op het succes van een business incubator, is van mening dat 
gebouwen sowieso niet zo belangrijk zijn. Deze deskundige is van mening dat de incubatees 
niet bij elkaar gehuisvest hoeven te zijn om een incubator goed te kunnen draaien.      
 
Het voorzieningniveau is de vierde factor in deze categorie. Met het voorzieningenniveau 
worden in de literatuur (Colbert et al, 2010, p. 43) voorzieningen als een kopieerapparaat, 
receptie en vergader- en presentatieapparatuur bedoeld. Uit figuur 11 is op te maken dat iets 
meer dan een derde van de deskundigen van mening is dat een hoog voorzieningenniveau 
veel invloed heeft op het succes van een business incubator. Eveneens een derde kiest voor 
redelijk veel invloed en de rest voor geen, beperkte of matige invloed. Ongeacht of de 
deskundigen van mening zijn dat deze factor veel of geen invloed heeft op het succes van 
een business incubator, is men van mening dat een goed voorzieningenniveau er gewoon bij 
hoort. Het is een standaard waar in ieder geval aan voldaan dient te worden. Deskundige 9 
omschrijft het als:  
 

“…het hoeft niet overdreven te zijn, maar je moet je er niet aan ergeren…” 
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De verschillende antwoorden worden veroorzaakt doordat een aantal deskundigen deze 
voorzieningen als dermate ‘normaal’ beschouwd dat men van mening is dat ‘deze er altijd 
wel zijn’ en dat het voorzieningenniveau daarom geen invloed heeft op het succes van een 
business incubator.  
 
Het aanbod van technologische middelen verschilt in tegenstelling tot het 
voorzieningenniveau wel sterk per business incubator. Dit vertaalt zich in een divers beeld, 
zoals uit figuur 11 blijkt. Toch is ook hier tweederde van de deskundigen van mening dat 
deze factor redelijk veel tot veel invloed heeft op het succes van een business incubator. Wat 
veel voorkomt is dat de technologische voorzieningen zoals laboratoria korte perioden te 
huur zijn. Deskundige 9 geeft aan hoe het in de eigen business incubator geregeld is:  
 

“…op de vierde verdieping hebben we drie labs ingericht. Deze zijn per uur, per dag, per 
dagdeel of zelfs per week te huren…” 

 
De argumenten van de deskundigen die van mening zijn dat deze succesfactor veel invloed 
heeft, zijn gebaseerd op het feit dat een bepaald soort bedrijven (vooral hoogtechnologische 
en/of in de farmaceutische industrie) deze voorzieningen nodig heeft om succesvol 
onderzoek te kunnen doen. De vraag rijst echter waarom niet gebruik wordt gemaakt van 
bestaande voorzieningen zoals van een universiteit. Veel business incubators zijn immers 
gelieerd aan een universiteit of hebben een universiteit in het netwerk. Deskundige 11 
verbaast zich ook hierover en zegt:  
 
“…bij een aantal incubators gaan teveel middelen naar laboratoria en dat soort dingen terwijl 
er een kilometer verderop een lab van de universiteit staat dat maar de helft van de tijd wordt 

benut. Dat vind ik een beetje een valkuil van een aantal incubators…” 
 
Een weerwoord hierop komt echter van deskundige 9:  

 
“…het idee was dat wij van de faciliteiten van de universiteit gebruik gingen maken. Alleen 

heeft diegene die dat coördineert aan de universiteitskant niet zoveel op met het 
bedrijfsleven…” 

 
Het is echter de vraag of hiermee de algemene tendens weergegeven wordt.  
 
De deskundigen die van mening zijn dat deze factor geen invloed heeft op het succes van 
een business incubator zijn ofwel van mening dat hoogwaardige technologische laboratoria 
bij een van de partners te vinden zijn ofwel dat de bedrijven in de eigen business incubator 
deze voorzieningen niet nodig hebben. Hieruit blijkt wederom dat het voor deskundigen soms 
lastig is boven de eigen business incubator te gaan staan. Niet wat zij persoonlijk belangrijk 
vinden wordt verteld, maar hoe het in de eigen business incubator geregeld is. Bij de 
interpretatie van de antwoorden in deze studie dient dit altijd in het achterhoofd gehouden te 
worden.  
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Figuur 11 Procentuele verdeling mening deskundigen over faciliteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatie incubator-incubatee 
Vier succesfactoren vormen samen de categorie ‘relatie incubator-incubatee’. De eerste van 
de vier is ‘selectie van kandidaten’. Veel, maar niet alle business incubators, laten niet 
zomaar iedere starter toe tot het programma. Er wordt op basis van bepaalde criteria 
geselecteerd. Niet alle starters die zich aanbieden zijn immers potentiële talenten. 
Deskundige 3 stelt dat  
 

“…als we er vijf hebben (starters) dan kun je twee daarvan afschrijven en twee kabbelen 
verder. Dat geld (een verstrekte lening) komt ooit wel terug. Dat is prima, maar die worden 
niet heel groot. Maar aan andere kant; kun je dan zeggen dat ze niet succesvol zijn? Als 
daar vijf mensen een goede boterham aan verdienen is het ook een heel mooi bedrijf. De 

laatste is de potentiële fast-fifty kandidaat…” 
 
Van de veertien deskundigen in deze studie is de helft van mening dat deze factor veel 
invloed heeft op het succes van een business incubator. Nog eens 36% is van mening dat er 
sprake is van redelijk veel invloed. Slechts twee deskundigen zijn van mening dat de invloed 
beperkt of matig is.  
 
Om met de laatste twee te beginnen; deskundige 1 (die van mening is dat deze factor 
slechts een matige invloed heeft op het succes van een business incubator) stelt dat “vele 
bloemen bloeien” en “mensen veranderen”. Daarmee wordt bedoeld dat van te voren niet 
altijd vast te stellen is welke ondernemer het wel en welke het niet gaat maken. Door de 
incubator algemeen toegankelijk te maken krijgen ook ondernemers die in eerste instantie 
wellicht niet potentieel succesvol lijken een kans. Door aan het incubatorprogramma deel te 
nemen leert de ondernemer immers ook. Dezelfde deskundige zet echter zelf ook een 
kanttekening bij zijn argumentatie:  
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“…het is wel zo dat als jij (de ondernemer) meer ‘power’, ‘drive’ en al die soort dingen laat 
zien, dat de aandacht van al die derden dan meer op jou gericht is…” 

 
Het overgrote deel van de deskundigen is echter van mening dat deze factor wel veel invloed 
heeft op het succes van een business incubator. De algemene strekking wordt verwoord 
door deskundige 13:  
 

“…het verspreiden van je energie over heel veel starters leidt ook tot verwatering van die 
energie…” 

 
Daarmee bedoelen de deskundigen dat de middelen van een business incubator beperkt 
zijn. Veel verschillende starters betekent dan ook dat er minder middelen overblijven om de 
echte toppers te ondersteunen. Overigens worden wel vraagtekens gezet bij de vraag of 
deze toppers de ondersteuning van een business incubator echt nodig hebben of dat deze er 
zonder hulp ook wel gekomen waren. De meningen daarover verschillen. Als tweede 
argument voor het selecteren van kandidaten wordt door deskundige 4 de waarde van het 
interne netwerk genoemd. Wanneer niet geselecteerd wordt heeft het interne netwerk binnen 
de business incubator op een gegeven moment steeds minder waarde.  
 
“…De incubatees verschillen dermate van elkaar dat ze elkaar niet meer kunnen helpen…” 

(deskundige 4). 
 
De tweede en derde factor in deze categorie, toe- en uittredingscriteria, lijken aan elkaar 
gerelateerd te zijn. Immers, het ligt in de lijn der verwachting dat wie op basis van bepaalde 
criteria incubatees toe laat ook criteria opgesteld zal hebben voor het moment waarop de 
incubatees zelfstandig verder moeten. Wanneer echter naar de cijfers gekeken wordt blijkt 
daar niets van. Dertien van de veertien deskundigen zijn van mening dat het toepassen van 
toetredingscriteria een positieve invloed heeft op het succes van een business incubator. Dit 
terwijl slechts de helft van de deskundigen van mening is dat hetzelfde geldt voor 
uittredingscriteria. Meer dan een derde is van mening dat uittredingscriteria geen tot 
beperkte invloed heeft op het succes van een business incubator.  
 
De argumenten om voor toetredingscriteria te kiezen komen in grote lijnen overeen met de 
argumenten voor het selecteren van kandidaten; door selectief te kiezen kunnen de 
beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Toch wordt ook hier een 
kanttekening gezet. Deskundige 3 schets het volgende scenario:  
 
“…stel iemand wil een miljoen lenen om een bedrijf te starten en jij hebt je vinklijstje: tien jaar 
werkervaring, check. Eigen bijdrage minimaal een ton, check. Fulltime bezig, check. Je hebt 
alle checkjes, een 100% score, maar iets in jou zegt: ik vertrouw die vent oprecht niet. Dan 

gaat het ‘em echt niet worden...” 
 
Daarmee geeft deze deskundige aan dat toetredingscriteria een handig hulpmiddel zijn om te 
kijken of overal aan gedacht is, maar niet meer dan dat. Overigens is deze deskundige ook 
diegene die de invloed van deze factor op het succes van een business incubator het laagst 
van allemaal waardeert.  
 
Aan de invloed van uittredingscriteria wordt aanzienlijk minder waarde gehecht, zoals al uit 
figuur 12 is gebleken. De reden hiervoor is dat business incubators wel toetredingscriteria 
toepassen (om de hierboven genoemde redenen) maar nauwelijks aan uittredingscriteria 
doen. Dit omdat van te voren niet precies te zeggen is wanneer een incubatee de gestelde 
doelen behaald heeft en de business incubator niets meer voor het bedrijf kan betekenen. 
Soms is dat na drie jaar, soms pas na tien jaar. Daarnaast wordt ruimhartig met 
uittredingscriteria omgegaan om de incubatees niet in de problemen te brengen met 
bijvoorbeeld huisvesting. Wel worden soms ‘zachte’ criteria gebruikt om incubatees te 
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pushen uit de incubator te vertrekken. Deskundige 10 noemt bijvoorbeeld het jaarlijks 
verhogen van de huur als een van deze ‘zachte’ criteria. Deskundige 14 geeft aan actief 
ondersteuning te verlenen bij uittreding, om op die manier de doorstroom binnen de 
incubator te bevorderen.  
 
Wat daarnaast gebeurt is dat bedrijven dienen te vertrekken wanneer niet aan bepaalde 
voorwaarden voldaan wordt. Het is dan meer een soort straf voor het niet halen van 
bepaalde doelstellingen of het niet op tijd betalen van de huur. Deskundige 2 stelt 
bijvoorbeeld dat:  
 

“…bij het niet betalen van de huur het kantoor gewoon op slot gaat…” 
 
Ook hierover verschillen echter de meningen. Deskundige 9 geeft aan:  
 

“…ik had starters die zes maanden huurachterstand hadden en daar ging ik niet met een 
deurwaarder achteraan. Dit (de business incubator) is bedoeld om bedrijven te helpen 

starten en ik kan er nu wel achteraan zitten, maar dan gaat hij (de incubatee) failliet. Daar 
heeft niemand wat aan…” 

 
Tot slot is er de factor ‘behoeften inventariseren’. Daarmee wordt bedoeld dat business 
incubation managers soms beter weten wat goed is voor een incubatee of ondernemer dan 
dat de ondernemer dat zelf weet. Deze succesfactor wordt door de deskundigen zelfs nog 
invloedrijker geacht dan de toetredingscriteria. 43% van de deskundigen geeft aan dat deze 
factor veel invloed heeft op het succes van een business incubator. De reden voor deze 
grote eensgezindheid is dat de deskundigen deze factor als hun “grootste toegevoegde 
waarde” zien (deskundige 10). Juist omdat incubatiemanagers veel ervaring hebben met het 
begeleiden van starters weten zij als geen ander welke problemen starters tegenkomen. Het 
daarop inspelen wordt als de belangrijkste taak van een incubator beschouwd. 
 

Figuur 12 Procentuele verdeling mening deskundigen over de relatie incubator-incubatee 
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Aanbod van diensten 
In vooral Buys en Mbewana (2007) worden drie factoren genoemd die in deze studie samen 
de categorie ‘aanbod van diensten’ vormen. Deze succesfactoren zijn ‘toegang tot 
wetenschappelijke kennis’, ‘toegang tot financiering’ en ‘mogelijkheid tot netwerken’. De 
laatste twee worden door de deskundigen gezien als factoren met veel tot redelijk veel 
invloed op het succes van een business incubator. Bij de factor ‘mogelijkheid tot netwerken’ 
classificeert 36% van de deskundigen de invloed als ‘veel’, de rest kiest voor ‘redelijk veel’. 
Bij ‘toegang tot financiering’ is dit 43% om 57%.  
 
Over de grote invloed van de mogelijkheid tot netwerken bestaat wel consensus. Alle 
deskundigen zijn het erover eens dat door netwerken nieuwe contacten en ideeën ontstaan 
die belangrijk kunnen zijn voor de betrokken partijen. Over de manier waarop deze 
netwerken echter dienen te ontstaan is men het echter niet eens. Eenvoudig gezegd zijn er 
twee kampen; zij die van mening zijn dat business incubators er alleen voor hoeven te 
zorgen dat mensen elkaar op vrijblijvende basis tegenkomen en zij die van mening zijn dat 
netwerken actief ontwikkeld en gestuurd moeten worden. De ene groep zet een “gratis 
koffieapparaat in de hal” zoals deskundige 4 het zegt, de andere groep houdt 
gestructureerde netwerkbijeenkomsten waarin huurders zich bijvoorbeeld voorstellen aan 
geïnteresseerden. Het ligt buiten de scope van dit onderzoek om uit te zoeken welke van de 
twee werkwijzen de beste is, maar het is een discussie die de moeite waard is om te 
noemen. Juist omdat alle deskundigen het eens zijn over de grote invloed van de toegang tot 
netwerken voor het succes van een business incubator.  
 
De tweede factor waarover de deskundigen hetzelfde denken is de toegang tot financiering. 
Startende bedrijven, zeker de meer ambitieuze starters, doorlopen doorgaans een traject van 
meerdere financieringsronden. Het startkapitaal en eventuele latere financieringen zijn 
noodzakelijk omdat er al een heleboel werk verzet dient te worden voordat de eerste klant 
beleverd kan worden. Producten of diensten dienen ontwikkeld te worden, er is een 
productie- en distributiestructuur nodig en een pand waarin het bedrijf gevestigd is. De 
kosten gaan met andere woorden voor de baten uit.  
 
De deskundigen zijn het er eveneens over eens dat de business incubator niet zelf de 
benodigde leningen hoeft te kunnen verstrekken. Hoewel er wel business incubators in 
Nederland zijn waar dit mogelijk is, veelal doordat een (pre-)seedfonds bij de business 
incubator betrokken is. Gebruikelijk is dat een financiële instelling onderdeel uitmaakt van het 
netwerk van de business incubator. Op deze manier worden starters in contact gebracht met 
een partij die voor de benodigde financiële middelen kan zorgen.  
 
De laatste van de drie factoren in deze categorie, ‘toegang tot wetenschappelijke kennis’, 
wordt aanzienlijk minder invloedrijk beschouwd. Driekwart van de deskundigen is van 
mening dat deze factor geen tot matige invloed heeft op het succes van een business 
incubator. De algemene strekking wordt het verwoord door deskundige 3:  
 

“…als je een starter binnenkrijgt waarvoor je alle wetenschappelijke kennis nog moet 
regelen, vraag ik me heel erg af of dat iets gaat worden…” 

 
De deskundigen die het voordeel van de toegang tot wetenschappelijke kennis voor starters 
wel zien beargumenteren dit door te stellen dat vooral in de ontwikkelings- of ontwerpfase 
wetenschappelijke ondersteuning zinvol kan zijn contacten met de universitaire wereld te 
onderhouden.  
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Figuur 13 Procentuele verdeling mening deskundigen over het aanbod van diensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteitsaspecten 
De twee onder de categorie kwaliteitsaspecten vallende factoren zijn nauw met elkaar 
verbonden. Zonder dat de interne prestaties gemeten worden heeft het weinig zin om de 
prestaties te evalueren. Dat is lastig zonder cijfers om het een en ander te onderbouwen. 
Anderzijds is het onzin om de interne prestaties te meten als er vervolgens niets mee 
gedaan wordt. Deze onderlinge samenhang is wellicht de reden dat twaalf van de veertien 
deskundigen van mening zijn dat beide factoren evenveel invloed hebben op het succes van 
een business incubator. Twee derde van de deskundigen is van mening dat beide factoren 
redelijk veel tot veel invloed hebben op het succes van een business incubator. Een derde is 
van mening dat de invloed beperkt of matig is.  
 
Alle business incubators die (deels) op subsidie draaien worden door de overheid verplicht 
op regelmatige basis gegevens te verstrekken over de eigen prestaties. Deze organisaties 
worden min of meer gedwongen om de eigen prestaties te meten en aan te geven of de 
gestelde doelen bereikt zijn. Het lijkt echter niet meer dan logisch dat iedereen wil weten hoe 
de eigen organisatie presteert. Zonder prestaties te meten en te evalueren is niet te zeggen 
of doelstellingen gehaald worden. Er wordt dan wel hard gewerkt binnen een organisatie, 
maar niemand weet of er ook maar enige vooruitgang inzit. Dat is een vreemde situatie.  

 
Figuur 14 Procentuele verdeling mening deskundigen over de kwaliteitsaspecten 
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5.2 Invloed van externe factoren  
Naast de interne factoren worden in de literatuur ook nog vijf externe factoren genoemd. 
Deze verschillen eigenlijk alleen van de interne factoren in het gegeven dat deze factoren 
niet of slechts in zeer beperkte mate door de business incubator beïnvloed kunnen worden. 
Toch hebben de factoren ‘samenwerking met externe partijen’, ‘communicatie met de lokale 
gemeenschap’, ‘macro-economische situatie’, ‘overheidsbeleid’ en ‘kwaliteit van de 
ondernemers’ volgens de literatuur (Buys en Mbewana, 2007; Erlewine en Gerl, 2004; 
Lalkaka, 1996; Lalkaka, 1997) invloed op het succes van een business incubator. De 
geïnterviewde deskundigen delen deze mening in meer of mindere mate.  
 
De eerste factor is samenwerking met externe partijen. Zoals uit figuur 15 op te maken is, 
zijn de deskundigen van mening dat deze factor (redelijk) veel invloed heeft op het succes 
van een business incubator. Deskundige 14 verwoordt het belang treffend:  
 
“…samenwerking tussen lokale overheden, kennisorganisaties en bedrijven, dat is cruciaal 

voor het succes (van een business incubator)…” 
 
De redenatie van de deskundigen komt er op neer dat men van mening is dat het niet 
mogelijk is om als business incubator alles zelfstandig in huis te hebben. Naast de al eerder 
genoemde onderzoeksfaciliteiten en financiering dienen ook specifieke vragen van starters 
beantwoord te kunnen worden. Daarvoor is het externe netwerk onmisbaar. Als voorbeeld 
kunnen juridische vraagstukken genoemd worden. Er komen bij een business incubator niet 
voldoende specifieke vragen binnen om een jurist in dienst te nemen, maar als dergelijke 
vragen van de incubatees komen, dienen die wel beantwoordt te worden. Een jurist in het 
netwerk die op oproepbasis te raadplegen is, is dan ook een veelgebruikte oplossing. 
Daarnaast wordt als argument genoemd dat het externe netwerk van belang voor het 
aantrekken van potentiële incubatees. Partijen als bijvoorbeeld een universiteit kunnen 
startende ondernemers doorsturen naar een business incubator. 
 
De volgende factor, communicatie met de lokale gemeenschap, wordt relatief gezien wat 
minder invloedrijk gevonden dan de samenwerking met externe partijen. 21% van de 
deskundigen is van mening dat de invloed van deze factor op het succes van een business 
incubator beperkt is, evenveel als van mening zijn dat deze factor veel invloed heeft. De rest 
zit er tussen in. Diegenen die van mening zijn dat de invloed beperkt is, beargumenteren dit 
door te stellen dat het voor de business incubator niet uitmaakt of er nu veel of weinig 
communicatie met de lokale gemeenschap is. “Het is goed als de mensen weten wat er in de 
buurt gebeurd, maar het maakt voor het succes van de business incubator niet uit” 
(deskundige 3).  
 
De deskundigen die wel van mening zijn dat deze succesfactor van invloed is 
beargumenteren dit door te stellen dat:  
 

“…we de lokale gemeenschap hard nodig hebben als een van de stakeholders…” 
(deskundige 1) 

 
Diezelfde deskundige heeft meegemaakt dat, omdat de business incubator aan het 
uitbreiden was, allerlei bezwaren ingediend werden omdat men niet snapte wat er in de 
business incubator gebeurde. Dit is natuurlijk maar een voorbeeld, maar het geeft het belang 
van de lokale gemeenschap als stakeholder aan.  
 
De macro-economische situatie wordt door de helft van de deskundigen niet tot matig 
invloedrijk gevonden en door de andere helft juist wel invloedrijk. Dat 79% van de 
deskundige voor matige en redelijk veel invloed kiest geeft aan dat er bij deze succesfactor 
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een grote ‘middengroep’ is. De deskundigen zijn van mening dat het niet heel invloedrijk is, 
maar ook weer niet uitgevlakt mag worden. Wellicht wordt de algemene tendens wel het 
beste weergegeven door deskundige 3:  
 
“…De macro-economische situatie is zeker van belang. Tijdens deze en de vorige crisis zag 

je dat starters met name moeite hadden om hun financiering rond te krijgen. Maar 
economisch gezien was er niet veel verschil met voorheen. Dat komt omdat je als starter de 
eerste paar jaren zo klein bent dat je afhankelijk bent van een paar grote klanten. Een crisis 

in Amerika is alleen interessant als je ook echt klanten in Amerika hebt…” 
 
Het overheidsbeleid is de vierde succesfactor. Omdat veel business incubators in Nederland 
deels door de overheid gesubsidieerd worden ligt het in de lijn der verwachting dat de 
deskundigen van mening zijn dat deze succesfactor veel invloed heeft op het succes van 
een business incubator. Immers, als de overheid besluit in de subsidies te snijden zijn veel 
business incubators een aanzienlijk deel van hun financiering kwijt. Toch blijkt uit deze 
afhankelijkheid niet uit de cijfers. 7% van de deskundigen is van mening dat deze factor veel 
invloed heeft, 57% van de deskundigen zeggen redelijk veel invloed en 36% kiest voor 
matige invloed.  
 
Is dit stoere taal van de deskundigen of is de invloed van de overheid werkelijk niet zo groot? 
Deskundige 1 zegt hierover:  
 

“…Er is hier nu bijvoorbeeld een initiatief waarbij de banenopbrengst enorm hoog is. De 
nationale overheid gaat nu pas denken van; hadden we daar niet wat moeten doen of zo? Ik 
vind het niet zo erg dat ze dat nu denken, het geeft ook wel aan dat het een regionaal spel 

is…” 
 
Deskundige 3 zegt:  
 

“…Kijk, zo’n technopartner (subsidie) dat is hartstikke leuk. Ook voor de vervolgaanspraak 
ben ik aan het kijken of ik 50% van mijn geld direct kan krijgen. Maar als ik het niet kan 

krijgen, dan regelen we het wel…” 
 
Deze twee citaten geven aan waarom een grote groep deskundigen het overheidsbeleid 
slechts matig tot redelijk invloedrijk vindt. Enerzijds staat de landelijke overheid redelijk ver 
van de dagelijkse gang van zaken van de business incubator af. De regionale overheden 
spelen, veelal als een van de stakeholders, een grotere rol. En als de landelijke overheid dan 
een rol speelt (als subsidieverstrekker) is men van mening dat dat mooi meegenomen is, 
maar ook niet meer dan dat. Daarbij dient echter opgemerkt te worden dat niet iedereen de 
zelfverzekerde houding van deskundige 3 aanneemt. Er zijn ook deskundigen die van 
mening zijn dat het ondersteunen van startende ondernemingen maatschappelijk werk is en 
om die reden door de overheid gesubsidieerd dient te worden. Vanuit deze overtuiging zijn 
zij niet bang dat de overheid zal snijden in de subsidies en beschouwen de overheid om die 
reden niet heel invloedrijk.  
 
De laatste succesfactor is kwaliteit van de ondernemers. 86% van de deskundigen is van 
mening dat deze factor veel invloed heeft op het succes van een business incubator. De 
overige deskundigen zijn van mening dat de er redelijk veel invloed is. Er is veel consensus 
over de invloed van deze factor en dat staat niet los van de grote invloed die eerder aan de 
factor ‘kwaliteit van het managementteam’ toegekend is. De deskundigen leggen een 
duidelijke koppeling tussen de prestaties van een organisatie en het management/ 
ondernemer. Hoe beter de kwaliteit van de ondernemer, hoe beter de incubatee presteert. 
Goede incubatees hebben op hun beurt een positieve invloed op het succes van een 
business incubator.  
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Wat maakt een ondernemer dan een goede ondernemer? Volgens deskundige 11:  
 

“…zijn er maar twee dingen belangrijk voor een ondernemer; zijn visie op 
exploitatiemogelijkheden van iets en zijn of haar talent om mensen te overtuigen. De rest kan 

hij of zij allemaal inkopen…” 
Deskundige 1 voegt daaraan toe:  
 

“…in ons vak is maar een ding heel belangrijk, ondernemers moeten coachable zijn…” 
 
Met dit laatste bedoelt de deskundige dat een ondernemer wel gevoelig moet zijn voor 
argumenten van anderen en open moet staan voor advies van de incubatiemanager of 
eventuele specialisten.  
 

Figuur 15 Procentuele verdeling mening deskundigen over externe factoren 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Invloed van niet in de literatuur beschreven factoren 
In deze paragraaf worden twee factoren beschreven die volgens een of meer deskundigen 
van invloed zijn op het succes van een business incubator, maar die in de literatuur niet 
genoemd worden. Achtereenvolgens zullen de factoren imago en locatie van de incubator 
besproken worden. Een aantal deskundigen spreekt ook over de aanwezigheid van een 
groot bedrijf of universiteit als succesfactor, maar deze factor wordt in deze studie 
beschouwd als een onderdeel van de ‘locatie’ en wordt samen met de tweede zelfstandige 
succesfactor besproken. Er kan niet geconcludeerd worden dat wanneer een factor door 
meerdere deskundigen genoemd wordt invloedrijker is, maar het geeft wel een indicatie van 
het belang van de betreffende factor. Daarnaast wordt beschreven waarom de deskundigen 
van mening zijn dat een bepaalde factor van invloed is op het succes van een business 
incubator en waarom een bepaalde factor in de literatuur niet genoemd wordt.  
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De eerste factor die zelfstandig genoemd is, is het imago van een business incubator. In de 
literatuur wordt deze factor niet genoemd, maar deskundige 2, 4 en 10 zijn van mening dat 
het imago toch invloed heeft op het succes van een business incubator. Met het imago wordt 
het beeld bedoeld dat de buitenwereld (in de breedste zin van het woord) van een business 
incubator heeft. Dit hoeft niet overal hetzelfde te zijn. Een business incubator kan 
bijvoorbeeld een positief imago onder studenten hebben, maar door een gebrekkige 
subsidieaanvraag een veel minder positief beeld oproepen bij een lokale overheidsinstantie. 
 
De drie deskundigen leggen wel verschillende accenten in de reden waarom zij het imago 
van een business incubator zo belangrijk vinden voor het succes. Deskundige 2 is van 
mening dat een business incubator een “illusie van succes” om zich heen moet creëren. Er 
wordt gesproken van een illusie omdat een imago niet altijd precies de werkelijkheid hoeft te 
weerspiegelen (mag overigens wel). De reden waarom een dergelijke illusie gecreëerd dient 
te worden is volgens deskundige 2:  
 

“…dat je vanzelf mensen aantrekt die ook in zo’n omgeving willen zitten…” 
 
De achterliggende gedachte is dat wanneer de business incubator een gewilde partij is om 
samen mee te werken, er meer mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld netwerken te ontwikkelen 
of incubatees te selecteren. De argumenten van deskundige 4 en 10 borduren voort op wat 
deskundige 2 al gezegd heeft. Deskundige 10 is van mening dat:  

 
“…mensen jou (de business incubator) moeten gaan zien als een autoriteit op het gebied 

van startende ondernemers…” 
 
Op die manier is het aanbod van potentiële incubatees groter, iets wat deskundige 2 ook als 
een belangrijk en direct gevolg van het imago ziet. Deskundige 10 daarentegen richt zich 
maar op de netwerk-kant en stelt:  
 

“…je moet met je business incubator op een gegeven moment een soort waardelabel 
worden, zo van: die starter zit bij die business incubator dus dan zal het wel goed zitten…” 

 
Dit kan een positieve bijdrage hebben op het succes van incubatees en daarmee op de 
incubator als geheel.  
 
De reden waarom deze succesfactor in de literatuur niet genoemd wordt is uit dit onderzoek 
niet op te maken. Een reden zou kunnen zijn dat het imago lastig te meten is in bijvoorbeeld 
benchmark-onderzoeken. Een andere reden zou kunnen zijn dat een business incubator niet 
altijd invloed heeft op het eigen imago. Verschillende studies noemen echter wel andere 
externe factoren waarop een business incubator geen invloed heeft, dus dit argument is ook 
niet overtuigend. Het blijft gissen naar de reden waarom deze succesfactor in de literatuur 
niet genoemd wordt. Het meest voor de hand liggend is dat niet alle literatuur over dit 
onderwerp geraadpleegd is, maar de meest recente studies zijn zeker allemaal 
meegenomen. Het ontbreken van deze (en andere) succesfactoren zou dan wel een 
behoorlijke hiaat in de literatuur zijn.  
 
De tweede zelfstandig genoemde succesfactor is de locatie van de business incubator, deze 
wordt door deskundige 10 genoemd. Het gaat daarbij niet om de locatie als zijnde het pand 
waarin de business incubator gehuisvest is, maar om de vijver waaruit de business incubator 
naar potentiële incubatees kan vissen; het verzorgingsgebied. Deskundige 10 merkt hierover 
op:  
 
“…ik kan met acquisitie alles eruit proberen te trekken, maar als er honderd zitten (potentiële 

incubatees), dan worden het er geen driehonderd…” 
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In theorie kunnen business incubators in Nederland overal incubatees vandaan halen omdat 
er in de regel geen beperkingen worden gesteld aan het gebied waaruit geworven mag 
worden. In de praktijk heeft echter iedere regio een eigen business incubator en loopt men 
elkaar niet voor de voeten. Deskundige 10 zegt daarover:  
 
“…je moet niet uit dezelfde vijver gaan vissen als je uit dezelfde pot (SKE-subsidie) betaald 

wordt…” 
 
In enkele gevallen worden beperkingen opgelegd door de geldschieters, vooral wanneer het 
regionale overheden of universiteiten betreft. Verschillen in het verzorgingsgebied (‘de 
vijver’) komen door de nabijheid van collega business incubators (in de Zuidvleugel van de 
Randstad zitten drie incubators op minder dan 25 kilometer van elkaar) of juist het ontbreken 
daarvan (de drie Noordelijke provincies hebben gezamenlijk een business incubator). Maar 
ook bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid, de aanwezigheid van een universiteit en het 
percentage potentiële ondernemers is van belang. Over dit laatste zegt deskundige 1 
bijvoorbeeld:  
 
“…bij ons ziet 25% van de studenten ondernemerschap als een primaire carrièreoptie, terwijl 

dit landelijk 4% is…” 
 
Er zijn echter ook deskundigen die het niet zo nauw nemen met de regionale gebondenheid 
van een business incubator. Deskundige 2 stelt:  
 

“…we hebben hier enorm potentierijke start-ups die komen uit Groningen, Twente, 
Amsterdam en Tilburg. Wij trekken dus high potientials aan, dat durf ik zo te zeggen…” 

 
Uit dit citaat blijkt dat niet iedereen evenveel waarde hecht aan de regionale gebondenheid 
en de uitspraken van deskundige 10 over ‘het uit dezelfde pot betaald worden’. Ook bij deze 
succesfactor is het weer gissen waarom in de literatuur niets over deze succesfactor 
geschreven wordt. Wellicht dat de invloed van het verzorgingsgebied onbewust onder locatie 
wordt geschaard, al blijkt daar tijdens het bestuderen van de literatuur niets van.  
 
Nauw verbonden aan de locatie van een incubator is de aanwezigheid van een groot bedrijf 
of een universiteit in het verzorgingsgebied. De deskundigen 6 en 14 noemen zelfs expliciet 
de aanwezigheid van een dergelijke grote instantie als succesfactor. Als reden voor de grote 
invloed van deze succesfactor wordt het wervingspotentieel genoemd. Een universiteit of 
grote onderneming creëert als het ware een constante stroom potentiële incubatees. 
Deskundige 14 zegt in dit verband:  
 

“…er zijn een hele hoop kleine bedrijfjes hier in de regio, maar dat zuigt niet een grote 
hoeveelheid management, goede ‘business’-mensen aan…” 

 
“…de universiteit levert zoveel goede mensen af, ik denk echt dat je dat nodig hebt…” 

 
Samengevat kan gesteld worden dat er twee succesfactoren aan de lijst van 31 factoren uit 
de literatuur toegevoegd kunnen worden; het imago van een business incubator en het 
verzorgingsgebied met daarin al dan niet een groot bedrijf of universiteit. Een goed imago 
heeft een positieve invloed op het succes van een business incubator omdat het enerzijds 
goede mensen en potentiële incubatees aantrekt en anderzijds een bijdrage levert aan het 
succes van de incubatees omdat het voor hen als een waardelabel fungeert. Het 
verzorgingsgebied is belangrijk omdat dat de vijver is waaruit de incubatees geworven 
dienen te worden. Hoe meer keuze er is, hoe meer mogelijkheden men bij de business 
incubator heeft om aan de poort te selecteren. Selectie van kandidaten wordt, zo is al 
gebleken, op haar beurt eveneens redelijk veel invloed toegekend (gemiddeld een 4,3). 
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5.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is op basis van de interviews met de veertien deskundigen getracht een 
tweetal deelvragen en een daaruit voortkomende hypothese te beantwoorden. De 
deelvragen hebben achtereenvolgens betrekking op de vraag welke en in hoeverre de in de 
literatuur gevonden factoren van invloed zijn op het succes van business incubators in 
Nederland en of er nog andere factoren van invloed zijn die in de literatuur niet genoemd 
worden. Op basis van de literatuur is de hypothese aangenomen dat alle 31 factoren van 
invloed zijn op het succes van business incubators in Nederland. Over de vraag in hoeverre 
deze invloed reikt kan op basis van de literatuur geen uitspraak gedaan worden. Er wordt in 
de literatuur niets kwantitatief gemaakt. Deze analyse geeft echter wel een antwoord op de 
vraag in hoeverre succesfactoren van invloed zijn op het succes van business incubators. 
 
In deze analyse is, naast het gebruik van een groot aantal citaten, ook op regelmatige basis 
gebruik gemaakt van cirkeldiagrammen. In deze diagrammen is per succesfactor de invloed 
die de deskundigen eraan toekennen weergegeven. De diagrammen geven een goed beeld 
van de mate van invloed en de mate waarin de deskundigen het met elkaar eens zijn. Een 
totaalbeeld ontbreekt tot dusver echter. Daarom zijn in figuur 16 alle succesfactoren in 
volgorde van de mate van invloed gezet. De as loopt van 5,0 (veel invloed) tot 3,0 (matige 
invloed). Een eerste uitkomst is dan ook dat zowel de interne als externe factoren allemaal 
minimaal een matige invloed hebben op het succes van business incubators in Nederland. 
Daarnaast zijn er zeven factoren die zeer veel invloed hebben; dit zijn de factoren waaraan 
gemiddeld een cijfer van 4,5 of hoger is toegekend. Er zijn echter ook vijf factoren met een 
gemiddelde invloed van minder dan 3,5. Dat betekent overigens niet dat deze factoren 
weinig invloed hebben; het zijn alleen de factoren met de minste invloed. 
 
Achter elke succesfactor in figuur 16 is tussen haakjes de spreiding van de meningen 
weergegeven. Met vijf mogelijke antwoorden (van veel tot geen invloed) is de maximale 
spreiding vier. Een dergelijke spreiding kan twee dingen betekenen; ofwel er is grote 
verdeeldheid over de mate waarin een bepaalde factor van invloed is, ofwel er is een 
uitschieter. Dat betekent dat een van de deskundigen een heel andere mening heeft dan de 
rest. Wanneer een uitschieter geformuleerd wordt als een variabele welke minimaal twee 
punten onder de rest zit (bijvoorbeeld: alle deskundigen zijn van mening dat een 
succesfactor veel invloed heeft en een persoon is van mening dat de succesfactor matig van 
invloed is), dan is er geen sprake van uitschieters.  
 
Uit figuur 16 blijkt dat alle mogelijke spreidingen voorkomen. Er zijn met andere woorden 
zowel factoren met een minimale spreiding (een) als met een maximale spreiding (vier). Er is 
geen enkele factor waarover alle veertien deskundigen het unaniem eens zijn, al komen de 
bovenste twee factoren (kwaliteit van het management en kwaliteit van de ondernemers) met 
achtereenvolgens een en twee keer de mening redelijk veel invloed wel aardig in de beurt.  
 
De beide figuren geven een beeld van zowel de gemiddelde invloed als de mate waarin de 
deskundigen het met elkaar eens zijn, maar een combinatie van beide ontbreekt. Dat is 
echter wel belangrijk omdat het in een oogopslag duidelijk zou maken welke factoren veel of 
weinig invloed hebben en in welke mate men het met elkaar eens is. Wanneer immers de 
helft van de deskundigen van invloed is dat een bepaalde factor veel invloed heeft en de 
andere helft van mening is dat er geen invloed is, komt de gemiddelde invloed toch ergens in 
het midden uit. Dit terwijl op basis van de antwoorden aangenomen mag worden dat beide 
groepen een goede reden hebben om een bepaalde factor een bepaalde mate van invloed 
toe te kennen.  
 
 

 



78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    * tussen haakjes de spreiding 

 
Daarom is in tabel 11 een tabel opgenomen waarin de succesfactoren in vier categorieën 
gedeeld worden. Op de horizontale as is de spreiding weergegeven, waarin onderscheid 
wordt gemaakt tussen weinig (een en twee) en veel (drie en vier) spreiding. Op de verticale 
as is de mate van invloed weergegeven. Ook daarin zijn twee categorieën onderscheden; 
een categorie met een gemiddelde boven de 4,0 en een categorie eronder. Beide grenzen 
zijn arbitrair, maar er is toch voor gekozen omdat deze verdeling de lijsten in de figuren 16a 
en 16b ongeveer in tweeën deelt.  
 
Wat direct opvalt in tabel 11 is dat bijna alle factoren in ofwel de categorie veel invloed – 
kleine spreiding ofwel invloed – grote spreiding vallen. Vooral de succesfactoren in de eerste 
categorie waren wel te voorspellen; een gemiddelde invloed van boven de vier wordt niet 
gehaald als niet bijna alle deskundigen van mening zijn dat een bepaalde factor veel tot 
redelijk veel invloed heeft op het succes van een business incubator. De andere categorie 
leert dat er een aanzienlijke groep van factoren is die gemiddeld gezien wel van invloed is 
(zei het slechts matig tot redelijk veel), maar dat de meningen over de invloed van deze 
factoren wel verschillen. Er zijn in deze groep dus deskundigen die van mening zijn dat deze 
succesfactoren veel invloed hebben, maar ook deskundigen die precies het 
tegenovergestelde vinden. Dit is vanuit het perspectief van een onderzoeker een 
interessante categorie omdat er schijnbaar verschillend over de invloed van een bepaalde 
succesfactor gedacht wordt.  
 
 

Veel invloed  
(5,0) 

Redelijk veel  
invloed (4,0) 

Matige  
invloed (3,0) 

Kwaliteit van het management (1)* 
Kwaliteit van de ondernemers (1) 
Kwaliteiten van de medewerkers (1) 
Samenwerking met externe partijen (1) 
Mogelijkheid tot netwerken (1) 
Toegang tot financiering (1) 
Duurzaam financieel beleid (2) 
Behoeften inventariseren (2) 
Business plan (2) 
Toetredingscriteria (2) 
Selectie van kandidaten (3) 
Missie (2) 
Gemeenschappelijke ruimten (3) 
Financiële zelfstandigheid (3) 
Strategisch plan (3) 
Locatie en toegankelijkheid (3) 
Raad van bestuur (3) 
Voorzieningenniveau (4) 
Mate van evaluatie (3) 
Overheidsbeleid (2) 
Interne prestatiemeting (3) 
Communicatie lokale gemeenschap (3) 
Aanbod van technologische middelen (4) 
Adviesraad (3) 
Uitstraling (4) 
Diversiteit van inkomsten (4) 
Financiële vergoeding (3) 
Haalbaarheidsstudie (4) 
Macro-economische situatie (4) 
Uittredingscriteria (4) 
Toegang tot wetenschappelijke kennis (4) 
 
 

 
 
 
 
 

4,5 

3,5 

Figuur 16 Gemiddelde invloed per succesfactor 
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Daarnaast zijn er nog twee categorieën waarin nauwelijks succesfactoren vertegenwoordigd 
zijn. Zo valt alleen de succesfactor overheidsbeleid in de categorie invloed – kleine spreiding. 
Dit betekent enerzijds dat de deskundigen eensgezind zijn over het feit dat deze 
succesfactor slechts matig van invloed is en anderzijds dat er geen andere factoren zijn 
waarover hetzelfde gedacht wordt. Er zijn met andere woorden bijna geen succesfactoren 
waarover de deskundigen het eens zijn dat deze slechts een matige invloed hebben. 
Daarnaast zijn er twee factoren, selectie van kandidaten en gemeenschappelijke ruimten, die 
vallen onder de categorie veel invloed – grote spreiding. Al eerder is gebleken dat een 
behoorlijk aantal deskundigen van mening moet zijn dat een bepaalde succesfactor (redelijk) 
veel invloed heeft om in de categorie veel invloed te komen. Dat deze twee factoren 
desondanks een grote spreiding laten zien wordt dan ook veroorzaakt door enkele 
deskundigen die van mening zijn dat deze twee factoren niet zoveel invloed hebben. 
Wanneer naar de gegevens wordt gekeken wordt dit beeld bevestigd. Bij beide factoren is er 
slechts een deskundige die van mening is dat de factoren een beperkte invloed hebben 
(overigens niet dezelfde deskundige). 
 
De balans opmakend kan gesteld worden dat alle in de literatuur genoemde factoren van 
invloed zijn op het succes van business incubators in Nederland en dat de hypothese dan 
ook aangenomen kan worden. Over de mate van invloed van twaalf factoren zijn de 
deskundigen het min of meer eens (kleine spreiding). Over de andere factoren verschillen de 
meningen (grote spreiding). Daarnaast is gebleken dat er nog twee factoren aan deze lijst uit 
de literatuur toegevoegd kunnen worden; het imago van een business incubator en het 
verzorgingsgebied met daarin al dan niet een grote universiteit of onderneming. 
 

Tabel 11 Succesfactoren gecategoriseerd naar mate van invloed en spreiding 

 Mate van invloed (gemiddelde alle deskundigen) 

S
p

re
id

in
g

 

 Veel invloed (>4,0) Invloed (<4,0) 

K
le

in
 (

1
 o

f 
2
) 

Kwaliteit van het management 
Kwaliteit van de ondernemers 
Kwaliteiten van de medewerkers 
Samenwerking met externe partijen 
Mogelijkheid tot netwerken 
Toegang tot financiering 
Duurzaam financieel beleid 
Behoeften inventariseren 
Business plan 
Missie 
Toetredingscriteria 

Overheidsbeleid 
 

G
ro

o
t 
(3

 o
f 

4
) 

Selectie van kandidaten 
Gemeenschappelijke ruimten 
 

Financiële zelfstandigheid 
Strategisch plan 
Locatie en toegankelijkheid 
Raad van bestuur 
Voorzieningenniveau 
Mate van evaluatie 
Interne prestatiemeting 
Communicatie lokale gemeenschap 
Aanbod van technologische middelen 
Adviesraad 
Uitstraling 
Diversiteit van inkomsten 
Financiële vergoeding 
Haalbaarheidsstudie 
Macro-economische situatie 
Uittredingscriteria 
Toegang tot wetenschappelijke kennis 



80 
 

6.  Statistische analyse: verband type en mate van invloed 
  
In dit hoofdstuk wordt de tweede hypothese getest en tevens deelvraag 7 beantwoord. Deze 
deelvraag luidt: zijn de verschillende meningen van de deskundigen over de mate waarin de 
gevonden factoren van invloed zijn op het succes van business incubators in Nederland te 
verklaren door het verschil in type business incubator waaraan de betreffende persoon 
verbonden is? In de eerste paragraaf wordt nogmaals gekeken welke verschillende typen 
business incubators er ook alweer aan deze studie meegewerkt hebben en over welke 
factoren de deskundigen van mening verschillen. In paragraaf 6.2 wordt vervolgens de 
daadwerkelijke analyse beschreven. In de laatste paragraaf tenslotte is het antwoord op de 
deelvraag beschreven.  

6.1  Variabelen: type business incubators en invloed factoren 
De hypothese die in dit hoofdstuk getest wordt luidt: De verschillen in de mate waarin 
succesfactoren van invloed zijn op business incubators in Nederland worden veroorzaakt 
doordat er verschillende typen business incubators zijn. In het vorige hoofdstuk is duidelijk 
geworden dat er een aantal factoren zijn waarbij de meningen over in hoeverre de 
betreffende factoren van invloed zijn op het succes van business incubators in Nederland 
nogal uiteen lopen. Met andere woorden; er is sprake van een grote spreiding. Al eerder is 
duidelijk geworden dat er deskundigen van verschillende typen business incubators aan dit 
onderzoek meegewerkt hebben. Om de tweede hypothese te testen en tevens deelvraag zes 
te beantwoorden is het noodzakelijk beide gegevens te combineren. De vraag is: hoe zat het 
ook al weer? 
 
In hoofdstuk 4 is beschreven aan welke business incubators de deskundigen die aan deze 
studie meegewerkt hebben verbonden zijn. Er zijn in dat hoofdstuk op basis van de 
typologieën van Al-Mubaraki en Busler (2010), Aernoudt (2004), Grimaldi en Grandi (2005) 
en Hughes et al. (2007) 184 mogelijke typen business incubators onderscheden. Het 
business incubation landschap in Nederland telt echter beduidend minder business 
incubators en van niet alle business incubators heeft een deskundige aan deze studie 
meewerkt. Uiteindelijk zijn veertien deskundigen van evenzoveel business incubators 
geïnterviewd, maar gebleken is dat in deze studie niet voldoende informatie beschikbaar was 
om die veertien business incubators op grond van de kenmerken van alle vier de typologieën 
te typeren. Zo bleek bijvoorbeeld te weinig bekend te zijn over de netwerk gerelateerde 
factoren op basis waarvan Hughes et al. (2007) business incubators typeren.  
 
Daarnaast is gebleken dat de kernmerken op basis waarvan Aernoudt (2004, doelstelling) en 
Grimaldi en Grandi (2005, primaire financier) geen scherprechters zijn. De veertien business 
incubators behoren allemaal tot dezelfde categorie, te weten publiek gefinancierd en gericht 
op (bio)technologische starters. Het enige onderscheid dat gemaakt kan worden is op basis 
van de wil om al dan niet commercieel door het leven te gaan; het kenmerk van Al-Mubaraki 
en Busler (2010). Dit heeft geresulteerd in twee groepen business incubators: een gericht op 
het maken van winst (of in ieder geval ernaar streeft) en een groep van non-profit business 
incubators.  
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Tabel 12 Twee groepen business incubators 

Winstgericht Non-profit 

TechnoTrack Utrecht Inc. 

Hoogstarters KERN/Mercator Incubator 

KplusV Technosprint 
BVIT Starterslift 

Incubator3+ Rotterdam Werkt! 

BPC Maastricht LeeuwenhoekStarters 

BPC Groningen  

BPC Utrecht  

 
Naast het onderscheid tussen de verschillende groepen business incubators is het voor het 
testen van de tweede hypothese ook van belang te weten over welke factoren de 
deskundigen het precies niet eens zijn. Met vijf mogelijke antwoorden bedraagt de spreiding 
(het verschil tussen het hoogste en de laagste antwoord) maximaal vier. In het vorige 
hoofdstuk is al duidelijk geworden dat dit het geval is bij acht factoren, 26% van het totaal 
aantal factoren. Bij 20% is sprake van een zeer geringe of geringe spreiding (1 of 2). De 
grootste groep zijn de factoren met een spreiding van 3. Deze groep bestaat uit 36% van het 
totaal. De factoren met een spreiding van drie of vier zijn weergegeven in tabel 13. 
 

Tabel 13 Succesfactoren met een grote spreiding (drie of vier) 

Spreiding 4 Spreiding 3 

Aanbod van technologische middelen Selectie van kandidaten 

Voorzieningenniveau Gemeenschappelijke ruimten 

Uitstraling Financiële zelfstandigheid 

Macro-economische situatie Adviesraad 

Haalbaarheidsstudie Strategisch plan 

Diversiteit van inkomsten Locatie en toegankelijkheid 

Uittredingscriteria Raad van bestuur 

Toegang tot wetenschappelijke kennis Mate van evaluatie 

 Interne prestatiemeting 

 Communicatie met lokale gemeenschap 
 Financiële vergoeding 

 
Een grote verdeeldheid tussen alle deskundigen wil echter niet direct zeggen dat de 
antwoorden ook per categorie verschillen; het is mogelijk dat een dergelijke spreiding zowel 
bij de non-profit als winstgerichte business incubators te zien is en dat tevens het 
gemiddelde min of meer gelijk is. Dan is er juist sprake van grote overeenkomsten in de 
antwoorden van deskundigen van beide typen business incubators. In tabel 14 zijn de 
gemiddelden en spreiding van de meningen van de deskundigen van beide typen business 
incubators weergegeven voor de succesfactoren met een spreiding van drie of vier. 
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Tabel 14 Verschil spreiding en rekenkundig gemiddelde  

 Non-profit Winstgericht Verschil 

Factoren Range  Range  Range  
Aanbod van technologische middelen 4 3,7 4 3,8 0 -0,1 

Gemeenschappelijke ruimten 3 4,2 2 4,3 1 -0,1 

Strategisch plan 1 3,8 3 4,0 -2 -0,2 
Locatie en toegankelijkheid 3 3,8 2 4,0 1 -0,2 

Toegang tot wetenschappelijke kennis 2 3,2 4 3,0 -2 0,2 

Raad van bestuur 2 4,0 3 3,8 -1 0,3 

Uitstraling 3 3,8 4 3,5 -1 0,3 

Selectie van kandidaten 2 4,5 3 4,1 -1 0,4 

Mate van evaluatie 2 4,0 3 3,6 -1 0,4 

Interne prestatiemeting 2 4,0 3 3,5 -1 0,5 

Voorzieningenniveau 2 4,2 4 3,6 -2 0,5 

Financiële vergoeding 2 3,8 2 3,3 0 0,6 

Adviesraad 3 4,0 3 3,4 0 0,6 

Diversiteit van inkomsten 2 4,0 4 3,4 -2 0,6 
Communicatie lokale gemeenschap 1 4,2 3 3,4 -2 0,8 

Macro-economische situatie 2 3,8 3 3,0 -1 0,8 

Financiële zelfstandigheid 3 3,5 3 4,3 0 -0,8 

Haalbaarheidsstudie 3 3,0 3 3,8 0 -0,8 

Uittredingscriteria 2 4,2 3 2,4 -1 1,8 

 
Het verschil tussen de rekenkundige gemiddelden van beide typen business incubators laat 
zien dat er negen factoren zijn waarbij de verschillen kleiner dan 0,5 zijn. Deze verschillen 
duiden op een relatief klein verschil in meningen tussen beide groepen (hoewel de grens 
arbitrair is). In figuur 17 wordt als voorbeeld de succesfactor ´aanbod van technologische 
middelen´ uitgelicht (verschil spreiding 4, rekenkundig gemiddelde 0,1). Te zien is dat het 
relatieve aandeel van de meningen in beide groepen ongeveer overeen komt. Een exacte 
overeenkomst is, gezien het geringe aantal interviews in iedere groep, niet mogelijk. In beide 
groepen geeft één deskundige bijvoorbeeld aan dat het aanbod van technologische 
middelen geen invloed heeft op het succes van een business incubator. Het relatieve 
gewicht van die ene deskundige telt echter bij de groep non-profit voor 17% mee, terwijl het 
in de groep winstgericht voor 13% meetelt. Dit komt omdat er in de eerste groep zes en in de 
tweede groep acht deskundigen vertegenwoordigd zijn.  
 

Figuur 17 Aanbod van technologische middelen: relatieve invloed per type incubator 

 
Bij de overige succesfactoren zijn de overeenkomsten tussen beide groepen minder 
duidelijk. Dit vertaalt zich in een groter verschil tussen de gemiddelden van beide groepen. 
Het meest extreme geval is de succesfactor ‘uittredingscriteria’. Het gemiddelde belang dat 
de deskundigen van de non-profit business incubators aan deze succesfactor hechten is 1,8 
hoger (op een schaal van vijf!) dan de gemiddelde invloed die de deskundigen uit de groep 
winstgericht aan deze succesfactor toekennen. In de volgende paragraaf wordt gekeken of 
deze verschillen verklaard kunnen worden doordat de ene groep wel en de andere groep niet 
naar winst streeft of dat er wellicht een andere verklaring voor is.  

17%

0%

17%

33%

33%

13%

0%

25%

25%

37%

Geen invloed

Beperkte invloed

Matige invloed

Redelijk veel invloed

Veel invloed

Non-profit Winstgericht 
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6.2 Statistische analyse 
Het doel van deze paragraaf is te analyseren of er een significant verband bestaat tussen het 
type business incubator en de invloed die de deskundigen aan een bepaalde succesfactor 
toekennen. Met een ‘significant verband’ wordt bedoeld dat het verband tussen beide 
variabelen statistisch aangetoond kan worden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden die het softwareprogramma SPSS biedt. De variabelen die getoetst dienen te 
worden zijn in de vorige paragraaf beschreven, maar daarin is niets beschreven over de 
voorwaarden waaraan de variabelen dienen te voldoen alvorens een statistische toets 
uitgevoerd kan worden. Alvorens de daadwerkelijke toetsing uit te voeren wordt in deze 
paragraaf dan ook eerst gekeken naar de kenmerken van de variabelen en de kruistabel die 
noodzakelijk is om een eventueel significant verband tussen beide variabelen aan te tonen.   
 
De Vocht (2009, p. 23) geeft aan dat variabelen worden gekenmerkt door de meetschaal. 
Dat zijn in oplopende volgorde een nominale, ordinale, interval en ratioschaal. Er is sprake 
van een nominale schaal als de waarden ingedeeld kunnen worden in categorieën, maar er 
geen sprake is van een rangorde. In dit onderzoek is de typologie een nominale meetschaal; 
non-profit business incubators zijn niet meer of minder dan winstgerichte business 
incubators. Wanneer er wel sprake is van een volgorde maar er geen vaste meeteenheden 
toegepast worden, wordt gesproken over een ordinale schaal. De tweede variabele in deze 
studie behoort tot deze categorie. De vijf mogelijke antwoorden op de vraag in hoeverre een 
bepaalde factor van invloed is op het succes van een business incubator kunnen in volgorde 
gezet worden, maar van meeteenheden is geen sprake (behalve als de antwoorden omgezet 
worden in getallen, maar dat maakt voor het bepalen van de meetschaal niet uit). Variabelen 
met een ordinale en nominale meetschaal worden ook wel categorale variabelen genoemd.  
 
De Vocht (2009, p. 149) stelt dat voor het analyseren van de samenhang tussen categorale 
variabelen gebruik gemaakt dient te worden van een kruistabel. Een kruistabel is een tabel 
waarin de variabelen weergegeven zijn in de kolommen en rijen. Een kruistabel laat zich het 
beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. In tabel 15 is de kruistabel, gemaakt in 
SPSS, van de succesfactor financiële zelfstandigheid weergeven. Te zien is dat de 
kolommen onderverdeeld zijn in non-profit en winstgericht en dat op de rijen de invloed van 
deze succesfactor weergegeven is. Zo zijn er bijvoorbeeld twee deskundigen verbonden aan 
een non-profit business incubator die van mening zijn dat financiële zelfstandigheid redelijk 
veel invloed heeft op het succes van een business incubator. Er zijn maar vier categorieën 
invloed; dat betekent dat geen van de deskundigen van mening is dat deze succesfactor 
geen invloed heeft.   
 

Tabel 15 Financiële zelfstandigheid, mate van invloed per type business incubator 

Non-profit Winstgericht Totaal 

Beperkte invloed 1    (7%) 1    (7%) 2   (14%) 
Matige invloed 2  (14%) 1    (7%) 3   (21%) 

Redelijk veel invloed 2  (14%) 1    (7%) 3   (21%) 

Veel invloed 1    (7%) 5  (36%) 6   (43%) 

Totaal 6  (43%) 8  (57%) 14 (100%) 

 
Nu de kenmerken van de variabelen bekend zijn en de kruistabel uitgelegd is, kan gekeken 
worden naar welke statistische toets gebruikt dient te worden. De Vocht (2009, p. 155-156) 
stelt dat om te onderzoeken of tussen twee variabelen in een kruistabel al dan niet een 
significant statistisch verband bestaat, de Chi-kwadraat toets gebruikt dient te worden. De 
Chi-kwadraat toets gaat er vanuit dat er geen verband is; dat is de nulhypothese. Dit 
betekent dat beide variabelen onafhankelijk van elkaar zijn. De verdeling in de kruistabel is 
volgens de nulhypothese op toeval gebaseerd; de variabelen hebben immers geen invloed 
op elkaar. De verdeling van de waarnemingen over de cellen op basis van toeval is de 
verwachte celfrequentie. Aan deze celfrequentie worden echter wel een tweetal voorwaarden 
gesteld bij de Chi-kwadraat toets:  
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 Alle verwachte celfrequenties moeten groter zijn dan of gelijk zijn aan 1; 

 maximaal 20% van de verwachte celfrequenties mag tussen 1 en 5 liggen. 
 
Het probleem met de celvulling speelt vooral in het geval dat er weinig cases zijn, interviews 
in deze studie. Veertien interviews is niet veel voor een statistische analyse en aan deze 
voorwaarde wordt dan ook bij geen enkele succesfactor voldaan. Een mogelijkheid is om de 
vijf categorieën van de variabele ‘invloed’ te reduceren tot twee. De eerste drie categorieën, 
geen, beperkte en matige invloed, worden samengevoegd tot ‘beperkte invloed’. De andere 
categorie wordt gevormd door de voormalige categorieën redelijk veel en veel invloed. Deze 
categorie wordt omgedoopt tot ‘veel invloed’. Er is voor gekozen de middelste categorie  
matige invloed) bij de eerste categorie te voegen omdat de deskundigen relatief gezien 
weinig voor geen of beperkte invloed gekozen hebben. Dit heeft weer alles te maken met het 
feit dat alleen voor factoren is gekozen die in de literatuur al als van invloed zijnde 
aangemerkt zijn.   
 
Gebleken is echter dat zelfs met samengevoegde categorieën nog niet aan de gestelde 
voorwaarden voor de Chi-kwadraat toets voldaan wordt. Omdat minder categorieën geen 
optie is, dient naar een eventueel alternatief gezocht te worden. Deze is gevonden in 
Fisher’s exact test (De Vocht, 2009, p. 158). Deze test is bijna gelijk aan de Chi-kwadraat 
toets, kan alleen voor 2x2 tabellen gebruikt worden en stelt geen voorwaarden aan de 
celvulling. Het verschil met de Chi-kwadraat toets is dat exacte kansen gegeven worden in 
plaats van verwachte kansen. De procedure om de hypothese te testen in SPSS verschilt bij 
Fisher’s exact test nauwelijks van die van de Chi-kwadraat toets.  
 
Om de fisher’s exact test uit te voeren in SPSS dient eerst de kruistabel gemaakt te worden. 
Daarvoor worden de beide variabelen aangemaakt in de ‘variable view’ en worden per 
succesfactor de meningen van de deskundigen ingevoerd in de ‘data view’. Vervolgens 
wordt de toetsing uitgevoerd middels ‘analyse – descriptive statistics – crosstabs’. De 
variabele ‘invloed’ wordt aan de rijen toegewezen en de variabele ‘nonwin’ aan de 
kolommen. Dat is noodzakelijk om de juiste kruistabel te krijgen. Vervolgens wordt in het 
scherm ‘statistics’ de chi-kwadraat toets geselecteerd. Omdat het een 2x2 tabel is wordt op 
deze manier automatisch ook fisher’s exact test uitgevoerd.  
 
In tabel 16 is de kruistabel van de succesfactor ‘uittredingscriteria’ weergegeven. Bij deze 
succesfactor zijn de verschillen tussen de antwoorden van beide groepen het duidelijkst en 
de verwachting is dan ook dat een eventueel verband tussen beide variabelen bij deze 
succesfactor het duidelijkst is. Te zien is dat bij de groep non-profit twee maal zoveel 
deskundigen veel waarde aan uittredingscriteria stellen dan dat er beperkte waarde aan 
deze succesfactor hechten. Bij de winstgerichte business incubators is een tegenovergesteld 
beeld te zien.  
 
De uitkomst van de test is te zien in tabel 17. Standaard wordt in SPSS de gehele tabel 
weergegeven, maar slechts een getal is echt belangrijk; de P-waarde die hoort bij Fisher’s 
exact test. Eenvoudig gesteld is de P-waarde een getal tussen 0 en 1. Bij een P-waarde van 
1 kan aangenomen worden dat het gevonden verband op toeval berust. Bij een P-waarde 
dicht bij 0 kan ervan uit worden gegaan dat er daadwerkelijk een verband is. Bij SPSS wordt 
meestal uitgegaan van een significantieniveau van 0,05 (De Vocht, 2009, p. 125). Dit 
betekent dat er vijf procent kans bestaat dat de nulhypothese ten onrechte verworpen wordt. 
Het significantieniveau in de fisher’s exact test van de succesfactor uittredingscriteria is 
0,592 (in de rode cirkel in tabel 17). 0,592 is hoger dan 0,050 en dat betekent dat de 
nulhypothese, de variabelen zijn statistisch onafhankelijk, niet verworpen wordt. Met 95% 
zekerheid kan dan ook gesteld worden dat er geen verband bestaat tussen het type business 
incubator en de invloed die de deskundigen aan uittredingscriteria toekennen.  
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Tabel 16 Uitredingscriteria, mate van invloed per type business incubator 

Non-profit Winstgericht Totaal 

Beperkte invloed 2  (14%) 5  (36%) 7   (50%) 

Veel invloed 4  (29%) 3  (21%) 7   (50%) 

Totaal 6  (43%) 8  (57%) 14 (100%) 

 
Dezelfde procedure kan relatief eenvoudig en snel voor alle andere succesfactoren gevolgd 
worden. De P-waarden van de overige succesfactoren (met een verschil van het 
rekenkundig gemiddelde van beide groepen van meer dan 0,5) zijn weergegeven in tabel 17. 
Daaruit blijkt dat bij geen van de succesfactoren een significant verband bestaat tussen het 
type business incubator en de waarde die de deskundigen aan de succesfactor toekennen. 
Ook bij de succesfactoren waarvan het rekenkundige gemiddelde van de meningen van 
beide typen business incubators kleiner is dan 0,5 blijkt geen statistisch verband aangetoond 
te kunnen worden.   
 

Tabel 17 P-waarden per succesfactor 

Succesfactor P-waarde  

Communicatie lokale gemeenschap 0,085 
Voorzieningenniveau 0,580 
Financiële zelfstandigheid 0,580 
Uittredingscriteria 0,592 
Macro-economische situatie 0,592 
Financiële vergoeding 0,592 
Adviesraad 0,627 
Diversiteit van inkomsten 0,627 
Haalbaarheidsstudie 1,000 
Interne prestatiemeting 1,000 

 
Er is echter een opvallend detail. De P-waarde van de succesfactor communicatie met de 
lokale gemeenschap is 0,085. Tot dusver is in deze studie gewerkt met een betrouwbaarheid 
van 95%. Om de nulhypothese te verwerpen (en er dus een significant verband is), is een 
significantieniveau (P-waarde) van <0,05 noodzakelijk. Wanneer echter genoegen wordt 
genomen met een betrouwbaarheid van 90% is een significantieniveau van <0,1 voldoende. 
In het geval van de succesfactor communicatie met de lokale gemeenschap blijft de P-
waarde binnen deze grens en er mag dan ook geconcludeerd worden dat met 90% 
betrouwbaarheid gesteld kan worden dat er een significant verband bestaat tussen het type 
business incubator en de mate waarin deskundigen deze succesfactor van invloed achten op 
het succes van een business incubator.  
 
Volgens Universiteit Utrecht (2009, p. 119) geven de Chi-kwadraat toets of Fisher’s exact 
test alleen informatie over het al dan niet aanwezig zijn van een statistisch verband. Over de 
sterkte of richting van het verband geven beide toetsen geen informatie. Daarvoor worden 
associatiematen gebruikt. Nu er een verband is gevonden tussen het type business 
incubator en de mate van invloed van communicatie met de lokale gemeenschap op het 
succes van een business incubator kan met behulp van SPSS de phi-waarde uitgerekend 
worden. De phi-waarde is een gangbare associatiemaat om de sterkte van een verband 
tussen twee variabelen weer te geven. Bij 2 x 2 kruistabellen is de phi-waarde een getal 
tussen de nul (geen statistisch verband) en een (volledig verband). De phi-waarde van de 
succesfactor communicatie met de lokale gemeenschap is -0,548. Dat duidt op een sterk 
verband tussen het type business incubator en de invloed die aan deze factor toegekend 
wordt. Het minteken is niet relevant omdat de associatiemaat phi uit gaat van een nominale 
meetschaal. De associatiemaat kan dan ook niets zeggen over de richting van het verband. 
 
Wanneer echter gekeken wordt naar de kruistabel van de succesfactor communicatie met de 
lokale gemeenschap (tabel 18), blijkt dat alle deskundigen verbonden aan een non-profit 
business incubator van mening zijn dat deze succesfactor veel invloed heeft. Dit tegen 
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slechts de helft van de deskundigen verbonden aan winstgerichte business incubators. Op 
basis van deze cijfers kan geconcludeerd worden dat met 90% betrouwbaarheid gesteld kan 
worden dat deskundigen verbonden aan non-profit business incubators meer invloed 
toekennen aan de succesfactor communicatie met de lokale gemeenschap dan deskundigen 
verbonden aan winstgerichte business incubators.  
 

Tabel 18 Communicatie met de lokale gemeenschap,  
mate van invloed per type business incubator 

Non-profit Winstgericht Totaal 

Beperkte invloed 0    (0%) 4  (29%) 4   (29%) 
Veel invloed 6  (43%) 4  (29%) 10   (71%) 

Totaal 6  (43%) 8  (57%) 14 (100%) 

6.2 Conclusie 
In dit laatste analysehoofdstuk is geprobeerd een antwoord te vinden op de zevende 
deelvraag van deze studie: zijn de verschillende meningen van de deskundigen over de 
mate waarin de gevonden factoren van invloed zijn op het succes van business incubators in 
Nederland te verklaren door het verschil in type business incubator waaraan de betreffende 
persoon verbonden is? Om het antwoord op deze vraag te vinden is een statistische toetsing 
op de interviewresultaten toegepast. Daarvoor zijn eerst de business incubators waaraan de 
deskundigen verbonden zijn verdeeld in twee groepen: non-profit en winstgerichte business 
incubators. Deze onderverdeling is voortgekomen uit het toepassen van verschillende 
typologieën op de business incubators die aan deze studie meegewerkt hebben.  
 
Om de verschillen tussen de meningen van beide groepen deskundigen te onderzoeken 
moet er wel een verschil zijn. In het vorige hoofdstuk is van alle succesfactoren de spreiding 
berekend. Gebleken is dat bij 26% van de succesfactoren de spreiding maximaal is, in 
absolute aantallen zijn dat acht factoren. Daarnaast zijn er elf factoren met een spreiding van 
drie. Deze factoren zijn het meest interessant om te onderzoeken omdat de deskundigen 
verschillend denken over het belang van de betreffende factoren. Dat is vanuit 
onderzoeksperspectief interessanter dan de factoren waarover alle deskundigen het eens 
zijn. Wanneer de meningen van beide groepen echter te veel op elkaar lijken (een verschil 
tussen de gemiddelden van minder dan 0,5) is het niet mogelijk deze deelvraag voor die 
factoren de beantwoorden.   
 
Ten einde de deelvraag te onderzoeken door middel van statistische toetsing is de deelvraag 
omgezet in een hypothese; er bestaat geen verband tussen de mening van de deskundigen 
en het type business incubator waaraan de deskundige verbonden is. Deze nulhypothese is 
vervolgens getoetst met de Fisher’s exact test met behulp van SPSS. Deze test verschilt 
weinig van de Chi-kwadraat toets, maar stelt geen eisen aan de celvulling. Dit heeft voor 
iedere succesfactor geresulteerd in een P-waarde. Bij een P-waarde kleiner dan 0,05 wordt 
de nulhypothese verworpen, maar dit bleek bij geen van de factoren het geval te zijn. De 
nulhypothese wordt dan ook bij geen van de succesfactoren verworpen, wat inhoud dat bij 
geen enkele van de getoetste factoren een verband aangetoond kan worden tussen de 
mening van de deskundigen en het type business incubator waaraan deze verbonden is.  
 
In de analyse is echter tevens vermeld dat bij een van de succesfactoren, communicatie met 
de lokale gemeenschap, met 90% zekerheid gesteld kan worden dat er een statistisch 
verband bestaat. Uit de phi-waarde bleek dit verband tussen de variabelen ook nog eens 
sterk te zijn. Toch kan niet zonder meer geconcludeerd worden dat aan dit statistisch 
bewezen verband veel waarde gehecht dient te worden. Het onderzoek bevat weinig cases 
voor een statistische analyse en er wordt al een concessie gedaan aan de betrouwbaarheid 
door met een waarde van 90% te werken. Bij sociaal onderzoek is een betrouwbaarheid van 
95% gebruikelijk. Daarnaast is de phi-waarde voor een onderzoek in de praktijk behoorlijk 
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hoog; verbanden met deze sterkte worden eigenlijk alleen in theoretische situaties 
gevonden.  
 
Het belangrijkste is echter dat uit de interviews op geen enkele manier blijkt waarom er een 
verband zou bestaan tussen het type business incubator en de invloed die de deskundigen 
van beide groepen aan de succesfactor communicatie met de lokale gemeenschap 
toekennen. Er zijn geen duidelijk aanwijsbare redenen dat communicatie met de lokale 
gemeenschap voor non-profit business incubators belangrijker zou zijn dan voor 
winstgerichte business incubators. Zelfs gissen naar de reden achter dit verband is lastig, 
zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat dit de enige succesfactor is waarbij een 
verband statistisch aangetoond is.  
 
Als de resultaten van de enige succesfactor waarbij wel een verband is gevonden al in twijfel 
getrokken worden, hoe zit het dan met de resultaten van de rest? Stelt de hele statistische 
analyse dan wel wat voor? Het antwoord daarop is absoluut ja. Er is een bekende en 
betrouwbare statistische methode gebruikt waarbij de kans op fouten minimaal is omdat 
gebruik is gemaakt van het statistische programma SPSS. Daarnaast ligt het bij een aantal 
succesfactoren in de lijn der verwachting dat er een verband bestaat tussen het typen 
business incubator en het belang dat aan de factor toegekend wordt. Neem bijvoorbeeld de 
selectie van kandidaten. Het is goed te beargumenteren waarom bijvoorbeeld deskundigen 
verbonden aan winstgerichte business incubators deze factor belangrijker vinden voor het 
succes van een business incubator dan organisaties met een non-profit instelling. Het enige 
minpunt aan deze statistische analyse is dat beter was geweest wanneer het aantal cases 
groter was geweest, maar het aantal business incubators in Nederland is nu eenmaal 
beperkt in aantal.   
 
Terugkomend op de deelvraag kan geconcludeerd worden dat de verschillen in het belang 
dat de deskundigen hechten aan de succesfactoren niet te verklaren zijn door het type 
business incubator waaraan de betreffende deskundige verbonden is. Dat is door de Fisher’s 
exact test statistisch aangetoond. Hoe deze verschillen dan wel te verklaren zijn? Dat is op 
basis van de interviews die voor deze studie gehouden zijn niet te achterhalen. Tijdens de 
gesprekken zijn geen aanknopingspunten naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de 
verschillen dan wel te verklaren zijn. Er zijn duidelijke verschillen tussen beide groepen 
business incubators, maar gebleken is dat deze verschillen in Nederland op toeval berusten.  
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7.  Conclusie en aanbevelingen 
 
Het laatste hoofdstuk van deze rapportage wordt gevormd door de conclusie. De conclusie 
bestaat uit drie delen; het antwoord op de centrale vraag, een terugkoppeling en 
aanbevelingen voor business incubators en vervolgonderzoek. In de eerste paragraaf wordt 
het antwoord op de centrale vraag geformuleerd. De terugkoppeling bestaat uit een 
paragraaf (7.2.1) waarin wordt gekeken waarom de antwoorden in deze studie al dan niet 
verschillen met de resultaten van eerdere studies en een deel waarin met een kritische blik 
teruggekeken wordt op de studie zelf (7.2.2). De aanbevelingen tenslotte bestaan uit een 
deel waarin wordt beschreven hoe organisaties die zich met business incubation 
bezighouden de resultaten kunnen toepassen (paragraaf 7.3.1) en aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek (7.3.2).   

7.1  Conclusie  
Deze paragraaf staat in het teken van het beantwoorden van de centrale vraag. De centrale 
vraag in deze studie luidt: in hoeverre zijn welke factoren van invloed op het succes van 
business incubators in Nederland en welke aanbevelingen kunnen aan de hand daarvan 
gedaan worden aan business incubators in Nederland? Met de analyse en de daaruit 
voortkomende antwoorden op de deelvragen in het achterhoofd lijkt deze vraag al voor het 
grootste deel beantwoordt; de mate van invloed van de factoren is immers al gekwantificeerd 
in de eerste analyse. In de tweede analyse is zelfs al gekeken naar een mogelijke oorzaak 
van de verschillen tussen de meningen van de deskundigen. In deze paragraaf wordt echter 
verder gekeken dan de becijfering van de invloed van elke individuele factor. In de paragraaf 
worden verbanden tussen de mate van invloed van de verschillende factoren gelegd en 
wordt gekeken of daaruit algemene conclusies omtrent de centrale vraagt te trekken zijn.   
 
Omdat echter de gekwantificeerde invloed van elke succesfactor wel een belangrijk deel van 
het antwoord op de centrale vraag is, eerst een overzicht van de individuele factoren. Om te 
achterhalen welke factoren in hoeverre van invloed zijn op de Nederlandse business 
incubators zijn veertien deskundigen uit het veld geïnterviewd. Aan hen is onder andere 
gevraagd te kijken naar een lijst van factoren die reeds in de literatuur genoemd worden en 
aan te geven hoeveel invloed zij aan de verschillende factoren toekennen. Daarnaast is 
gevraagd of er nog factoren van invloed zijn welke niet op de lijst (en dus niet in de literatuur) 
genoemd zijn. Deze studie heeft resulteert in 33 factoren, welke in verschillende mate van 
invloed zijn op het succes van business incubators in Nederland.  
 
Op grond van deze tabel kan geconcludeerd worden dat alle factoren die reeds in de 
literatuur genoemd worden van invloed zijn op de business incubators in Nederland. Dit is op 
zich geen verassing omdat al uit eerdere studies is gebleken dat deze factoren van invloed 
zijn (echter alleen aangetoond in het buitenland). Het wordt nu echter bevestigd door de 
veertien deskundigen die voor deze studie geïnterviewd zijn.  
 
De vraag in hoeverre de factoren van invloed zijn is in deze studie beantwoord met behulp 
van de interviews met deskundigen. Enerzijds hebben alle deskundigen de al eerder 
genoemde lijst ingevuld en is voor de analyse kwantitatieve data beschikbaar. Anderzijds zijn 
er de interviews zelf waarin de onderbouwing van de keuzes centraal staat. De kwantitatieve  
data heeft geresulteerd in een gemiddelde en de spreiding per succesfactor. Het eerste getal 
zegt iets over de mate waarin een bepaalde factor van invloed is op het succes van business 
incubators in Nederland en het tweede getal zegt iets over de mate waarin de deskundigen 
het met elkaar eens zijn. Een grote spreiding (van maximaal vier) kan er enerzijds op duiden 
dat een van de deskundigen veel meer of juist veel minder invloed aan een bepaalde 
succesfactor toekent dan de rest. In dat geval wordt gesproken van een ‘outlier’. Een grote 
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spreiding kan echter ook betekenen dat er gewoon veel verdeeldheid is over de mate waarin 
een bepaalde succesfactor van invloed is.   
 
Vanwege het gevaar van outliers is voor het bepalen van de mate van invloed vooral het 
gemiddelde van belang. In tabel 19 zijn de succesfactoren onderverdeeld in vier 
verschillende klassen op basis van de gemiddelde invloed die de deskundigen aan de 
betreffende succesfactor toegekend hebben. De vier categorieën zijn achtereenvolgens een 
groep factoren met veel invloed (gemiddelde ≥4,5), een groep met redelijk veel invloed (≥4,0 
- <4,5), een groep met matige invloed (≥3,5 - <4,0) en een groep met beperkte invloed (≥3,0 
- <3,5). Deze onderverdeling verschilt van de eerder gekozen onderverdeling in tabel 11 
omdat voor meer categorieën gekozen is. Dat geeft een beter en meer gedetailleerd beeld 
van de invloed van de verschillende factoren. Er dient echter opgemerkt te worden dat beide 
indelingen (zowel in tabel 11 als tabel 19) arbitrair zijn omdat de grenzen van de 
verschillende categorieën niet vast staan. Een andere indeling is ook mogelijk, wat resulteert 
in een andere categorisering van vooral de factoren op de grens van iedere categorie.  
   

Tabel 19 Factoren gecategoriseerd naar mate van invloed 

Veel invloed (≥4,5) Redelijk veel invloed (≥4,0 - <4,5) 

Kwaliteiten van het management Behoeften inventariseren 
Kwaliteit van de ondernemers Business plan  
Kwaliteiten van de medewerkers Toetredingscriteria 
Samenwerking met externe partijen Selectie van kandidaten 
Mogelijkheid tot netwerken Missie 
Toegang tot financiering Gemeenschappelijke ruimten 
Duurzaam financieel beleid  

 
  

Matige invloed (≥3,5 - <4,0) Beperkte invloed (≥3,0 - <3,5) 

Financiële zelfstandigheid Uittredingscriteria 
Strategisch plan Toegang tot wetenschappelijke kennis 
Locatie en toegankelijkheid Haalbaarheidsstudie 
Raad van bestuur Macro-economische situatie 
Voorzieningenniveau  
Mate van evaluatie  
Overheidsbeleid  
Interne prestatiemeting  
Communicatie lokale gemeenschap  
Aanbod van technologische middelen  
Adviesraad  
Uitstraling  
Diversiteit van inkomsten  
Financiële vergoeding  

 
Tot zover het totaalbeeld van de individuele factoren. In het vervolg van deze paragraaf 
wordt gekeken of er gemeenschappelijke delers te vinden zijn. Om met de zeven 
invloedrijkste factoren te beginnen; zowel het menselijke als het financiële aspect blijkt van 
grote invloed op het succes van een business incubator.  
 
Uit de analyse van de gegevens die voortkomen uit de interviews blijkt dat de vijf meest 
invloedrijke factoren hebben allemaal betrekking op de ‘menselijke kant’ van een business 
incubator. Met de ‘menselijke kant’ van een business incubator worden de personen bedoeld 
die bij de organisatie betrokken zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld factoren gericht op 
de faciliteiten. Bij dergelijke factoren hebben de betrokkenen wel een grote rol (het blijft 
immers mensenwerk) maar als het eenmaal staat is de rol van de betrokkenen minimaal. 
Gebleken is dat de drie factoren waaraan de meeste invloed toegekend wordt 
achtereenvolgens betrekking hebben op de kwaliteiten van het management, de 
ondernemers en het personeel. De deskundigen zijn van mening dat goede mensen van 
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grote invloed zijn op het succes van een business incubator. Ook de, in volgorde van de 
mate van invloed, vierde en vijfde succesfactor hebben betrekking op de menselijke kant. 
Het zijn de factoren ‘samenwerking met externe partijen’ en ‘mogelijkheid tot netwerken’. 
Daaruit kan opgemaakt worden dat het voor het succes van een business incubator niet 
alleen belangrijk is dat er kwalitatief goede mensen bij betrokken zijn, maar dat deze mensen 
ook met elkaar samenwerken.  
 
Op zich is het niet verwonderlijk dat juist de menselijke kant van de business incubators zo 
invloedrijk wordt geacht. Ondernemen is mensenwerk en het adviseren van ondernemers 
verschilt daarin niet zoveel. Het getuigd ook van een vorm van zelfvertrouwen dat 
‘omgevingsfactoren’ minder invloedrijk worden geacht. Blijkbaar is men van mening dat met 
de juiste mensen elke uitdaging overwonnen kan worden. Toch is er wel een kritische 
kanttekening bij de hoge score van juist deze succesfactoren te zetten. Het zijn immers in de 
meeste gevallen de leidinggevenden van de business incubators die voor deze studie 
geïnterviewd zijn. Dat juist zij van mening zijn dat de kwaliteit van het management de 
meeste invloed heeft op het succes van een business incubator, geeft te denken. Echter, de 
verschillen met bijvoorbeeld de invloed van de kwaliteit van de ondernemers en het 
personeel zijn verwaarloosbaar. Daaruit blijkt dat de deskundigen oprecht van mening zijn 
dat de menselijke kant zeer belangrijk is en niet slechts hun eigen positie verdedigen.  
 
Naast de menselijke kant van een business incubator blijken ook de financiën een 
invloedrijke rol te spelen bij het succes van een business incubator. Toegang tot financiering 
en een duurzaam financieel beleid staan weliswaar onder de vijf eerder genoemde factoren 
met een menselijk aspect, maar worden desalniettemin door de deskundigen beide met een 
4,6 gewaardeerd. In de praktijk betekent dit dat alle deskundigen aan beide factoren 
minimaal redelijk veel invloed toekennen. Alleen de succesfactor duurzaam financieel beleid 
wordt door twee deskundigen met matige invloed beoordeeld. De laatste van de drie 
financiële aspecten, financiële zelfstandigheid, wordt met een 3,9 wat minder invloed 
toegekend. Dit is echter te verklaren; vijf van veertien deskundigen is van mening dat deze 
succesfactor slechts beperkt of matig van invloed is omdat zij vertrouwen op de financiële 
capaciteiten van de partners (veelal een universiteit).  
 
De reden waarom financiële factoren zo hoog scoren dient gezocht te worden in het feit dat 
geen enkele organisatie zonder voldoende en goed beheerde financiën kan blijven bestaan 
(los van het feit of dat geld nu verdient wordt of middels subsidie verkregen). Ook een 
business incubator heeft inkomsten nodig om het personeel te betalen en eventuele 
gebouwen te onderhouden. En net als bij veel andere organisaties zullen de aandeelhouders 
op regelmatige basis willen weten wat er met hun geld is gebeurd. Daarnaast zijn een aantal 
deskundigen van mening dat het voor een business incubator handig is wanneer de 
business incubator zelfstandig geld aan incubatees kan verstrekken. In de analyse zijn reeds 
een aantal deskundigen geciteerd die aangeven dat het zelfstandig verstrekken van geld aan 
incubatees leidt tot meer betrokkenheid en een extra mogelijkheid om commercieel te 
werken.  
 
Het is duidelijk dat de menselijke en financiële factoren volgens de deskundigen het meeste 
invloed hebben op een business incubator. De zeven factoren met de hoogste score kunnen 
allen onder deze twee categorieën geschaard worden. Onderin de lijst van factoren is de 
situatie verre van eenduidig. De zeven factoren met de minste invloed komen ieder uit een 
andere categorie. De minste invloed wordt toegekend aan de factoren ‘toegang tot 
wetenschappelijke kennis’ en ‘uittredingscriteria’ (ieder gemiddeld 3,1). Op gepaste afstand 
volgen vervolgens de factoren macro-economische situatie en haalbaarheidsstudie (ieder 
gemiddeld 3,4), financiële vergoeding (3,5) en diversiteit van inkomsten en uitstraling (ieder 
gemiddeld 3,6). Zeven van de acht categorieën succesfactoren die in deze studie 
gedefinieerd zijn, zijn dus vertegenwoordigd in de onderste regionen. Een gedifferentieerder 
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beeld kan haast niet. Zo eenduidig als de situatie bovenin de lijst is, zo verschillend is de 
situatie onderin.   
 
Specifiek naar bepaalde typen succesfactoren kijkend kan over de factoren gerelateerd aan 
faciliteiten, personele en financiële aspecten gezegd worden dat er een verband is tussen de 
mate van invloed van de verschillende factoren. Van de laatste twee categorieën is al 
duidelijk geworden dat de factoren een hoge mate van invloed op het succes van een 
business incubator hebben. Over de aan faciliteiten gerelateerde factoren kan gesteld 
worden dat alle factoren in deze categorie matig van invloed zijn. Alleen de factor 
gemeenschappelijke ruimten is een categorie hoger ingeschaald, maar het verschil is 
minimaal. Van bijvoorbeeld de externe factoren is daarentegen niet te zeggen dat de invloed 
van de factoren in deze categorie enig verband tonen. Twee factoren, kwaliteit van de 
ondernemers en samenwerking met externe partijen, zijn volgens de deskundigen in hoge 
mate van invloed op het succes van een business incubator. Dit terwijl de overige drie 
factoren in deze categorie ‘slechts’ matig van invloed zijn. Ook de overige categorieën laten 
een divers beeld zien.  
 
Het is niet eenvoudig een conclusie uit het gediversifieerde beeld van een aantal van de 
categorieën succesfactoren te trekken. In ieder geval kan op basis van de cijfers 
geconcludeerd worden dat de categorie waarin een bepaalde succesfactor is onderverdeeld 
weinig zegt over de mate van invloed. Ook het feit of een succesfactor intern of extern is zegt 
niets over de mate van invloed. Wat wel uit deze studie geconcludeerd kan worden is dat   
de menselijke factor de meest invloedrijke is wanneer het gaat om het succes van een 
business incubator. Ook de financiële aspecten spelen een invloedrijke rol. Over de factoren 
die een minder grote rol spelen kan slechts gesteld worden dat het een allegaartje van 
verschillende factoren is die onderling weinig met elkaar gemeen hebben.  
 
Tot slot kan op basis van deze conclusie een nieuw model opgesteld worden. In het 
conceptueel model (figuur 6) zijn de factoren die van invloed zijn op het succes van een 
business incubator weergegeven per categorie. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 
factoren die zowel van invloed zijn op de kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren als 
factoren die alleen van invloed zijn op kwalitatieve indicatoren. In het nieuwe model (figuur 
18) zijn daar een tweetal succesfactoren aan toegevoegd; het imago van een business 
incubator en de locatie ofwel het verzorgingsgebied. Deze factoren zijn in een apart vak 
weergegeven omdat deze factoren niet gekwantificeerd zijn. De reden hiervoor is dat pas 
nadat de interviews afgenomen waren uit de analyse is gebleken dat deze factoren van 
invloed zijn. Eventuele kwantificering kan dan ook pas plaatsvinden in een eventuele 
vervolgstudie. 
 
De grootste verandering is echter dat de factoren die eerder alleen als ‘van invloed’ 
gekenmerkt werden, nu gekwantificeerd zijn. In het conceptueel model is onderscheid 
gemaakt in vier categorieën; veel invloed, redelijk veel invloed, matige en beperkte invloed 
(weergegeven door middel van verschillende kleuren). Dit maakt het model echter heel 
onoverzichtelijk; er kan niet in een oogopslag vastgesteld worden welke factoren tot welke 
categorie behoren. Daarom is het model in figuur 19 nogmaals weergegeven, maar nu 
onderverdeeld op basis van de mate van invloed. Het onderscheid op basis van de factoren 
is daarmee komen te vervallen. Het onderscheid tussen de factoren die van invloed zijn op 
beide type succesindicatoren en de factoren die alleen van invloed zijn op de kwalitatieve 
succesindicatoren is wel gehandhaafd. In het conceptueel model is nu in een oogopslag te 
zien welke factoren in welke mate van invloed zijn op business incubators in Nederland. Dit 
in tegenstelling tot het eerdere model, waarin alleen te zien is welke factoren van invloed zijn 
op business incubators.  
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Figuur 18 Model van de factoren die van invloed zijn op het  
succes van business incubators in Nederland 
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Figuur 19 Verbeterd model van de factoren die van invloed zijn op het  
succes van business incubators in Nederland 
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7.2  Terugkoppeling  

7.2.1 Terugkoppeling naar de literatuur 

In deze paragraaf wordt gekeken hoe de conclusies uit deze studie zich verhouden tot de 
literatuur. Waren de conclusies op basis van de tot op heden beschikbare literatuur te 
verwachten of zijn de resultaten verassend te noemen? Hoe zit het met vergelijkbare studies, 
komt daarin eenzelfde beeld naar voren? Ten einde de resultaten uit deze studie te 
vergelijken met die uit de literatuur worden eerst kort de belangrijkste conclusies uit deze 
studie beschreven, waarna wordt gekeken wat in de literatuur over deze conclusies 
geschreven is. In het derde deel worden de overeenkomsten en verschillen tussen beide 
beschreven en tot slot wordt in het laatste deel een conclusie getrokken.  
 
Uit deze studie kunnen drie belangrijke conclusies getrokken worden. Uit de gesprekken met 
de veertien deskundigen is gebleken dat de ‘menselijke’ en het ‘financiële’ aspect het meest 
van invloed zijn op het succes van business incubators in Nederland. In de praktijk betekend 
dit dat kwalitatief goede mensen bij de business incubator betrokken dienen te zijn die goed 
met anderen kunnen samenwerken dan wel netwerken. Met het financiële aspect worden de 
succesfactoren toegang tot financiering en duurzaam financieel beleid bedoeld. Daarnaast is 
uit de gesprekken gebleken dat ook het imago en de locatie van een business incubator van 
invloed zijn op het succes van een business incubator. Tot slot kan op basis van deze studie 
geconcludeerd worden dat er geen verband bestaat tussen het type business incubator en 
de mate van invloed die de deskundigen verbonden aan deze business incubators 
toekennen aan de verschillende factoren.  
 
Zoals in het theoretisch kader van deze studie reeds vermeld is, wordt in de voor deze studie 
geraadpleegde studies geen kwantitatieve onderbouwing van de mate van invloed van de 
verschillende factoren gegeven. Incidenteel wordt echter wel in verschillende termen 
gesproken over het belang van een aantal factoren. Net als in deze studie blijkt daaruit dat 
de menselijke of personele kant van een business incubator belangrijk is voor het succes 
van een business incubator. Zo worden de kwaliteiten van het management door Lalkaka 
(1997, p. 23) omschreven als een ‘key performance indicator’; een belangrijke indicator voor 
succes. Cammarata (2003, p. 54) noemt het personeel en het management ‘critical factors 
for success’. Uit deze bewoordingen en het feit dat in tal van andere studies over de kwaliteit 
van het management dan wel personeel gesproken wordt, kan geconcludeerd worden dat de 
menselijke kant van een business incubator ook in de literatuur als een belangrijke factor 
gezien wordt.  
 
De tweede bevinding uit deze studie, de hoge mate van invloed op het succes van business 
incubators in Nederland welke toegekend wordt aan de factoren toegang tot financiering en 
duurzaam financieel beleid, wordt eveneens door andere studies bevestigd. Hoewel ook voor 
deze succesfactoren geen kwantitatieve gegevens zijn gevonden kan om twee redenen 
aangenomen worden dat deze factoren ook in andere studies invloed toegekend wordt. Ten 
eerste worden deze succesfactoren, net als eerder die gericht op het menselijke aspect, in 
veel van de voor de studie geraadpleegde studies genoemd (Boyd, 2006; Colbert et al, 2010; 
Erlewine en Gerl, 2004; Cammarata, 2003; Lalkaka, 1997). Daarnaast is gebleken dat in 
deze studie ook nog eens veelal uitgebreid in wordt gegaan op de financiële succesfactoren. 
Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Lalkaka (1997, p. 41-43).  
 
In veel van de studies waaraan in deze studie gerefereerd wordt, wordt dieper ingegaan op 
verschillende aspecten van factoren. Zo wordt in Lalkaka (1997, p. 42) ingegaan op de eisen 
waaraan management en personeel van een business incubator zouden moeten voldoen. In 
Cammarata (2003, 155) wordt juist weer uitgebreid geschreven over financiële 
zelfredzaamheid van een business incubator. Daarin verschilt deze studie van veel van zijn 
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voorgangers; dit is een generieke studie waarin niet te diep op een bepaalde succesfactor 
ingegaan wordt. In andere studies wordt dit wel gedaan. In dit soort studies is echter veelal 
weer geen aandacht voor het grotere geheel, precies wat in deze studie wel onderzocht is. 
De oorzaak van dit verschil is dat men zichzelf voor aanvang van de studie heel andere 
vragen gesteld heeft. Dit resulteert in een ander type studie met andere onderzoeksvragen 
en –methoden.  
 
Opvallend is wel dat in veel van de studies waaraan gerefereerd is de financiële en 
menselijke factoren veel aandacht krijgen. Wanneer aangenomen wordt dat deze aandacht 
een idee geeft van het belang dat de onderzoekers aan deze factoren toekennen, wordt dat 
beeld in deze studie bevestigd. Ditzelfde geldt voor de overige factoren. Alle factoren waarin 
in eerdere studies van gesteld wordt dat deze een bepaalde mate van invloed hebben op het 
succes van business incubators, zijn in deze studie ook als zodanig geclassificeerd. Daaruit 
mag geconcludeerd worden dat het belang van de factoren in Nederland niet verschilt van de 
situatie in het buitenland (de Verenigde Staten voorop, omdat daar het meeste onderzoek 
naar business incubation vandaan komt).  
 
Uit deze studie is echter ook gebleken dat er, naast de 31 in de literatuur gevonden factoren, 
nog twee factoren van invloed zijn op het succes van een business incubator. In de voor 
deze studie geraadpleegde literatuur wordt niet gesproken over het imago van een business 
incubator en ook niet over het verzorgingsgebied. Al eerder in deze studie is aangegeven dat 
het wellicht mogelijk is dat in de bestaande literatuur de locatie van een business incubator 
onbewust onder de faciliteiten wordt geschaard. Daarin wordt incidenteel wel eens 
gerefereerd aan het feit of een business incubator aan een snelweg of juist in een 
binnenstad gevestigd zou moeten zijn, zoals in Lalkaka (1997). Dat is echter toch heel wat 
anders dan de locatie als in het verzorgingsgebied, wat in deze studie als succesfactor 
aangemerkt wordt. Als mogelijke reden waarom het imago niet eerder genoemd is, is eerder 
aangehaald dat het wellicht moeilijk (als in niet door de incubator zelf) te meten is. Dit is 
echter maar een suggestie.  
 
De laatste conclusie van deze studie is dat gebleken is dat er geen verband bestaat tussen 
het type business incubator en de mate van invloed van de verschillende factoren. In de 
bestaande literatuur zijn studies gevonden waarin bepaalde succesindicatoren aan bepaalde 
typen business incubators gekoppeld worden. Zo beschrijft Erlewine (2007, p. 12-13) naast 
een tiental ‘basisindicatoren’ aparte indicatoren voor technologische business incubators en 
bepaalde typen andere business incubators. Over verschillende factoren die van invloed zijn 
op verschillende typen business incubators wordt echter niet gesproken.  
   
Samengevat kan gesteld worden dat de belangrijkste conclusies uit deze studie 
overeenkomen met bevindingen uit eerdere studies. Zo worden in eerdere studies personele 
en financiële factoren net als in deze studie veel invloed toegedicht. Omdat veelal 
Amerikaanse literatuur gebruikt is, kan voorzichtig geconcludeerd worden dat er geen 
verschil is tussen de factoren die van invloed zijn op Nederlandse en Amerikaanse business 
incubators. Om deze stelling echter te bewijzen is extra onderzoek noodzakelijk. Het 
belangrijkste voordeel van deze studie boven anderen is dat in deze studie de mate van 
invloed kwantitatief onderbouwd is. Dit in tegenstelling tot veel andere studies, die slechts 
verwoorden in welke mate een bepaalde factor van invloed is. Daarnaast worden in deze 
studie twee extra factoren genoemd welke in andere studies niet aan bod komen. Tot slot is 
gebleken dat het niet eenvoudig is de resultaten van de statistische analyse uit deze studie 
te vergelijken met eerdere studies omdat studies waarin dergelijke verbanden onderzocht 
worden niet gevonden zijn.  
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7.2.2 Terugkoppeling op de studie 

In deze paragraaf wordt met een kritische blik teruggekeken op deze studie en worden de 
positieve en negatieve ervaringen omgezet in aanbevelingen voor eventuele vervolgstudies. 
De ervaring leert dat een zelfreflectie als deze veelal de neiging heeft te kritisch of juist niet 
kritisch genoeg te zijn. In deze terugkoppeling wordt getracht dit te voorkomen door zowel 
een aantal goede als minder goede aspecten van de studie en het proces te beschrijven. 
Vanuit het oogpunt van eventueel vervolgonderzoek zijn beide even belangrijk. De positieve 
punten kunnen gezien worden als tips voor vervolgonderzoek en van de verkeerde keuzes 
die in deze studie gemaakt zijn kan geleerd worden.  
 
Minder goede aspecten van de studie 
Als eerste worden de negatieve aspecten van de studie en het proces belicht. Er zijn een 
aantal keuzes gemaakt die achteraf gezien niet goed uitgepakt zijn en een aantal aspecten 
van het onderzoek hadden beter gekund. Achtereenvolgens is gebleken dat bij aanvang van 
de studie te hard van stapel gelopen is, in plaats van individuele interviews beter 
focusgroepen gebruikt hadden kunnen worden en dat meer cases noodzakelijk zijn voor een 
statistische analyse. In de volgende alinea’s wordt uitgebreid ingegaan op de vraag wat er 
niet helemaal goed is gegaan, wat de oorzaken zijn en hoe het in het vervolg te voorkomen 
is.  
 
Om met het proces te beginnen; het wordt vast in alle boeken over wetenschappelijk 
onderzoek beschreven, maar het is echt heel belangrijk het onderzoek te verdelen in een 
aantal stappen en deze achtereenvolgens helemaal af te werken. In deze studie is achteraf 
bekeken te snel gestart met het interviewen van de deskundigen. Nog voordat helemaal 
duidelijk was hoe de tweede hypothese geformuleerd zou worden. Het gevolg is dat veel 
werk gestoken is in bijvoorbeeld het typeren van de business incubators, terwijl de 
deskundigen dit tijdens het interviews eenvoudig hadden kunnen vertellen. 
 
Eens (te) strak tijdschema is de belangrijkste oorzaak van het feit dat met de interviews is 
begonnen zonder eerst goed na te denken over de tweede hypothese. Omdat de deadline in 
eerste instantie eind 2010 was, moesten de interviews op zijn laatst in september 2010 
afgenomen worden. Dit betekende dat rond augustus 2010 de afspraken gemaakt moesten 
zijn. Op dat moment was echter het theoretisch kader nog maar net af. Het is verstandiger 
de interviews pas af te nemen als de rest van de studie helemaal af is en alleen de analyses 
en conclusie nog maar geschreven hoeven te worden. Dit garandeert dat over elk aspect van 
de studie goed nagedacht is en voorkomt later werk (ook al lijkt het later afnemen van de 
interviews tijd te kosten). 
 
De gevolgen voor deze studie zijn, afgezien van wat extra werk, minimaal. De interviews 
bieden een schat aan informatie en de rest is te achterhalen op verschillende websites op 
het internet (zoals TechnoPartner). Dit is echter alleen mogelijk met relatief ‘algemene’ 
informatie als kenmerken van organisaties. Meer specifieke informatie zoals hoe bij een 
business incubator over bijvoorbeeld de mate waarin men naar winst streeft gedacht wordt is 
op het internet niet voorhanden. Het advies is dan ook om bij een vervolgstudie goed over 
alle aspecten van de studie na te denken alvorens met de interviews te beginnen. In deze 
studie is het (toevallig) goed uitgepakt, maar het ligt niet in de lijn der verwachting dat dit 
voor alle studies geldt.  
 
Een tweede aspect dat achteraf gezien verstandiger aangepakt had kunnen worden zijn de 
interviews zelf. In deze studie is ervoor gekozen elke deskundige apart te interviewen. Dit 
leek bij de start van deze studie de meest voor de hand liggende keuze en het heeft veel 
goede, bruikbare informatie opgeleverd. De deskundigen hebben overtuigend hun mening 
over de verschillende succesfactoren en de mate waarin deze van invloed zijn op het succes 
van business incubators in Nederland uiteengezet. Daarbij zijn, soms na enig doorvragen, 
goede argumenten voor gegeven. Het nadeel is echter dat deze aanpak resulteert in een 
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soort ‘discussie’ waarbij de onderzoeker in een later stadium de argumenten van de 
verschillende deskundigen tegen elkaar af moet wegen. De ene deskundige is bijvoorbeeld 
van mening dat huisvesting wel van invloed is, terwijl een ander aangeeft dit niet belangrijk te 
vinden. Voor beide meningen zijn goede argumenten aan te dragen, maar omdat de 
argumenten pas later tegen elkaar afgewogen worden hebben beide geïnterviewden niet de 
kans argumenten te weerleggen of nieuwe te verzinnen.  
 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van focusgroepen (meerdere deskundigen die tegelijk over 
een onderwerp discussiëren) vindt de discussie direct plaats. Het voordeel is dat de 
deskundigen op elkaar kunnen reageren en min of meer gedwongen worden steeds met 
nieuwe argumenten te komen om die van de ander te weerleggen. Het is te verwachten dat 
focusgroepen resulteren in nog betere informatie, juist omdat meer argumenten gebruikt 
moeten worden. Wanneer dan ook nog eens meerdere personen van een bepaalde business 
incubator gevraagd worden, vindt er tevens een vorm van wederhoor plaats. Een deskundige 
per organisatie heeft immers als nadeel dat nooit helemaal duidelijk is of de persoon namens 
de business incubator of op persoonlijke titel spreekt.  
 
Er kleven echter ook een aantal nadelen aan het gebruik van focusgroepen in plaats van 
individuele interviews. Zo zijn focusgroepen moeilijker te organiseren omdat meerdere 
deskundigen op een bepaald moment aanwezig dienen te zijn. Het voordeel is echter dat, 
wanneer de bijeenkomsten eenmaal gepland zijn, minder tijd nodig is voor de interviews. 
Een tweede mogelijk nadeel is dat de deskundigen elkaars mening gaan beïnvloeden. Het is 
bijvoorbeeld goed mogelijk dat op een bepaald moment enige vorm van consensus over de 
mate waarin een bepaalde succesfactor van invloed is ontstaat. Het gevolg is dat de 
deskundigen vervolgens op het antwoordformulier allemaal hetzelfde invullen. Het onderzoek 
zou er wel eens minder ‘spannend’ van kunnen worden. Het is aan eenieder die overweegt 
vervolgonderzoek te doen zelf om te bepalen wat belangrijker gevonden wordt (meer 
verschillende standpunten of beter beargumenteerde meningen), maar het gebruik van 
focusgroepen lijkt zeker de moeite van het overwegen waard. 
 
Het derde punt van aandacht in een eventuele vervolgstudie is het aantal cases dat gebruikt 
wordt voor een statistische analyse. Wanneer verbanden tussen verschillen variabelen 
onderzocht dienen te worden, zoals in deze studie het verband tussen het type business 
incubator en de invloed die de daaraan verbonden deskundige toekent aan een aantal 
succesfactoren, is een statistische analyse noodzakelijk. Deze studie bestaat uit veertien 
interviews en dat is niet veel voor een statistische analyse. Het is niet zo dat voor dergelijke 
aantallen cases geen statistische methodes voor handen zijn, maar de meer gangbare 
methodes gaan uit van minimaal dertig cases. Het ligt dan meer voor de hand dat er 
verbanden worden gevonden. 
 
In deze studie is het om twee redenen niet mogelijk geweest om dergelijke aantallen cases 
te verzamelen. Enerzijds zijn er in Nederland niet voldoende business incubators en 
anderzijds vergt de in deze studie gekozen wijze van interviewen relatief veel tijd. In deze 
studie is er dan ook geen andere keuze geweest dan te accepteren dat met minder cases 
gewerkt dient te worden. In een eventuele vervolgstudie kan echter gekozen worden voor 
bijvoorbeeld telefonische interviews, online vragenlijsten of focusgroepen in een groter 
gebied om wel tot het vereiste aantal cases (business incubators) te komen. Aan deze 
methoden kleven echter weer andere nadelen zoals reeds voor bijvoorbeeld de 
focusgroepen is beschreven.   
 
Goede aspecten van deze studie 
Naast een aantal punten die de volgende keer wellicht beter anders aangepakt kunnen 
worden zijn er ook een aantal aspecten aan deze studie die dermate goed uitgepakt hebben 
dat ze de moeite van het vermelden waard zijn. Een volgende onderzoeker kan deze punten 
dan in het achterhoofd houden wanneer een soortgelijke studie uitgevoerd wordt. Zo heeft de 
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manier waarop de deskundigen benaderd zijn heel positief uitgepakt. Slechts vier van de 
achttien deskundigen welke benaderd zijn hebben om uiteenlopende redenen van deelname 
afgezien. Dit geeft ook nog maar eens de waarde van deze studie aan. Naast de wijze 
waarop de interviewkandidaten benaderd zijn is een tweede aspect dat de aandacht verdient 
het aantal en de kwaliteit van de quotes die met name in het eerste analysehoofdstuk 
gebruikt zijn. De meeste deskundigen hebben zich tijdens de interviews niet verschuilt achter 
maatschappelijk verantwoorde antwoorden en genuanceerde meningen. Dit wordt voor een 
deel veroorzaakt door de wijze van interviewen; semigestructureerde interviews zijn 
uitermate geschikt om geïnterviewden tot gevatte uitspraken te laten komen.  
 
Zoals reeds in hoofdstuk 4 beschreven is, zijn de deskundigen in eerste instantie middels 
een brief benaderd. In deze brief, welke is opgenomen in bijlage A, is het doel en de opzet 
van de studie beschreven en wordt de deskundigen om hun medewerking gevraagd. 
Ongeveer een week daarna zijn de deskundigen vervolgens telefonisch benaderd met 
wederom de vraag of men mee zou willen werken aan het onderzoek. Het voordeel van eerst 
een brief sturen is dat de deskundigen alvast over het verzoek na kunnen denken en zich 
minder voor het blok gezet voelen. Wanneer direct telefonisch contact wordt opgenomen 
bestaat de kans dat interviewkandidaten hun medewerking weigeren omdat men 
´overdonderd´ is door de vraag, terwijl men later wellicht toch de waarde van de studie inziet.  
 
Het voordeel voor de onderzoeker is dat deze in een brief goed kan verwoorden wat het doel 
is van de studie en hoe het doel bereikt dient te worden. Bij het opstellen van een brief 
bestaat de mogelijkheid goed over de gekozen toon en woorden na te denken, iets wat bij 
een telefonisch gesprek lastiger is. Tot slot dient opgemerkt te worden dat het verstandig is 
in de brief duidelijk te maken dat het onderzoek gefaciliteerd wordt door een of meerdere 
bekende (liefst gerenommeerde) organisaties. Dit draagt, zeker wanneer het een scriptie 
betreft, op een positieve wijze bij aan het beeld dat de interviewkandidaten van de studie 
krijgen. Het geeft de studie wat meer ‘body’, het kan helpen twijfelaars over de streep te 
trekken.  
 
Een tweede aspect dat wellicht interessant is voor vervolgonderzoek is de manier waarop de 
quotes die in deze studie gebruikt zijn tot stand zijn gekomen. Hoewel eerder voor het 
gebruik van focusgroepen is gepleit, heeft de in deze studie gebruikte wijze van interviewen 
er deels aan bijgedragen dat de deskundigen hun meningen over de verschillende 
succesfactoren niet onder stoelen of banken hebben gestoken. Deels, omdat onder andere 
ook het karakter van de geïnterviewden van invloed is op het type en de toon van de 
uitspraken die iemand doet. Echter, semigestructureerde interviews lenen zich uitstekend 
voor een pittige discussie tussen interviewer en geïnterviewde. De interviewer kan immers 
argumenten tegen de mening van de geïnterviewde inbrengen om deze zo te ´dwingen´ een 
standpunt in te nemen. Daarin kan de interviewer zo ver gaan als de studie vereist en de 
situatie dat op dat moment toelaat.  
 
In deze studie is deze techniek ook toegepast. Een vereiste is echter wel dat de interviewer 
in een bepaalde mate op de hoogte is van in dit geval business incubation. Het is immers 
noodzakelijk een conflicterend standpunt in te nemen en daarvoor dienen de juiste 
argumenten gebruikt te worden. In deze studie zijn daarvoor veelal, zonder namen te 
noemen, standpunten gebruikt welke in eerdere interviews naar voren gekomen zijn. Bij 
meerdere interviews groeit de interviewer dus in zijn rol. Dit is echter alleen noodzakelijk 
wanneer men bij aanvang van de interviews nog onvoldoende kennis heeft om zelfstandig 
een mening te kunnen verantwoorden. 
 
In deze paragraaf staat de reflectie op deze studie centraal. Net als in elke studie zijn er in 
deze studie ook zaken goed en minder goed gegaan. Dat is niet te voorkomen bij een studie 
van deze omvang en het is tot op zekere hoogte ook niet erg; zolang er maar van geleerd 
wordt. Met de ervaring komt vanzelf de kunde om veelvoorkomende fouten te voorkomen. 
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Daarin zit dan ook de waarde van deze reflectie; het benoemen van de goede en minder 
goede aspecten van deze studie is een eerste stap in het voorkomen van fouten in een 
eventuele volgende studie.  
 
In deze reflectie zijn drie zaken naar voren gekomen die de volgende keer voor verbetering 
vatbaar zijn: er is bij aanvang van de studie te hard van stapel gelopen waardoor te vroeg 
met de daadwerkelijke interviews begonnen is, er had achteraf gezien ook gekozen kunnen 
worden voor focusgroepen en er zijn voor een statistische analyse bij voorkeur meer dan de 
veertien in deze studie gebruikte cases voorhanden. In een volgende studie is het belangrijk 
alle drie deze aspecten in het achterhoofd te houden om dezelfde fouten niet nogmaals te 
maken. Wat ook onthouden dient te worden (maar dan omdat in deze studie is aangetoond 
dat de gekozen werkwijze goed werkt) is de wijze waarop de deskundigen benaderd zijn. 
Een formele brief sturen waarin de studie en het verzoek uitgewerkt worden en vervolgens 
nabellen blijkt te resulteren in een hoge respons (er vanuit gaande dat de studie relevant is 
en een toegevoegde waarde heeft).  
 
Het aspect waarbij echter de volgende keer de meeste winst in termen van kwaliteit te 
verwachten valt is zonder meer het gebruik van focusgroepen. Hoewel is gebleken dat 
individuele semigestructureerde interviews resulteren in kwalitatief goede quotes, is de 
verwachting dat een goede discussie tussen de deskundigen uit het veld leidt tot meer en 
nog betere argumenten. Dit omdat de deskundigen op elkaar kunnen reageren met 
argumenten en praktijkvoorbeelden die zijn gestoeld op vele jaren ervaring. Zij hebben 
immers veel meer verstand van het onderwerp (in dit geval business incubation). Deze 
deskundigheid is immers de reden dat ze voor de studie gevraagd zijn. Het gevaar bestaat 
dat de discussie verzand in een situatie waarin de deelnemers elkaar niet het vuur aan de 
schenen leggen en met genuanceerde meningen komen. Het is voor een vervolgstudie dan 
ook belangrijk dat de interviewer, als het nodig blijkt te zijn, het vuur in de discussie opstookt. 

7.3  Aanbevelingen 

7.3.1 Aanbevelingen aan business incubators in Nederland 

In deze paragraaf worden een aantal aanbevelingen beschreven waarin besproken wordt 
hoe organisaties die zich met business incubation bezighouden de resultaten van deze 
studie toe gebruiken in de praktijk van alledag. De studie is specifiek gericht op business 
incubators in Nederland en de aanbevelingen zijn dan ook voor deze doelgroep geschreven. 
Het staat eenieder die belangstelling heeft voor business incubation echter vrij zelf te 
bepalen of de aanbevelingen eventueel ook toepasbaar zijn op de eigen organisatie. Er is 
echter een nadeel aan aanbevelingen voor een groep organisaties; al te specifiek kan het 
niet worden. De aanbevelingen zijn dan ook algemeen van opzet en dienen nog praktisch 
ingevuld te worden.  
 
De conclusie van deze studie is dat de menselijke kant het meeste invloed heeft op het 
succes van een business incubator in Nederland, gevolgd door een aantal financiële 
factoren. Daarnaast is gebleken dat ook het imago van een business incubator van invloed is 
op het succes. Om met de meest invloedrijke factoren te beginnen; het is van wezenlijk 
belang de juiste mensen in en om een business incubator te verzamelen. Dit heeft zowel 
betrekking op het management en het personeel van de business incubator zelf als op de 
ondernemers die betrokken zijn bij de incubatees. De vraag is echter welke eigenschappen 
of kenmerken iemand tot een geschikte werknemer of manager van een business incubator 
maken. Er is in deze studie niet expliciet gevraagd naar wat de kenmerken van een goede 
incubatiemanager of –medewerker dienen te zijn, maar toch hebben de interviews een 
aantal aanknopingspunten opgeleverd. Deskundige 13 somt een aantal kenmerken op: 
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“Het is goed als hij (de incubatiemanager) zelf ondernemer is geweest. Daarnaast is 
verstand van financieren en ervaring in projectmanagement belangrijk”. 

 
Vooral de vraag of een incubatiemanager een ondernemer dient te zijn geweest is een punt 
van twist. Enerzijds zijn er een aantal deskundigen van mening dat het vanwege de ervaring 
goed is als een oud-ondernemer aan het roer van een business incubator staat. Na 
doorvragen blijkt echter dat ondernemerservaring vooral belangrijk is voor het 
coachingsaspect; voor het leiden van een business incubator is het niet noodzakelijk. Het 
vermoeden bestaat echter dat vooral de incubatiemanagers die zelf ondernemer zijn 
geweest deze eigenschap belangrijk vinden en diegenen met een verleden bij de overheid of 
in het bedrijfsleven wat minder waarde hechten aan dit kenmerk. Het is met andere woorden 
lastig om op basis van deze studie aan te geven aan welke kenmerken een goede 
incubatiemanager of –medewerker moet voldoen. 
 
Een ding is echter wel te zeggen; netwerken dient voor een incubatiemanager een tweede 
natuur te zijn. Uit de studie is gebleken dat samenwerking, zowel tussen incubatees 
onderling als met andere partijen, van grote invloed is op het succes van een business 
incubator. Bijna alle business incubators in Nederland beschikken echter al om een 
omvangrijk netwerk van organisaties. Dit hangt nauw samen met de voorwaarden welke 
noodzakelijk zijn om de SKE-subsidie te ontvangen. Daaruit mag geconcludeerd worden dat 
het met de netwerkcapaciteiten van de mensen die het op dit moment voor het zeggen 
hebben bij de business incubators in Nederland wel goed zit.   

 
Des te opvallender is dat uit de interviews is gebleken dat juist de business incubators en de 
incubatiemanagers onderling niet voldoende met elkaar samenwerken. In het verleden blijkt 
er wel een overlegorgaan te zijn geweest dat nauw samenhing met de SKE-subsidie, maar 
dit overleg bestaat op dit moment niet meer. Een onderling netwerk biedt echter twee grote 
voordelen; enerzijds brengt het personen en organisaties met elkaar in contact en anderzijds 
geeft het de personen die betrokken zijn bij business incubators de mogelijkheid van elkaar 
te leren.  
 
Het voordeel van op regelmatige basis met elkaar in contact komen is dat elkaars netwerken 
uitgebreid worden en ‘dubbele’ initiatieven voorkomen worden. Er lijkt enige concurrentie 
tussen de business incubators onderling te bestaan, terwijl men toch in ieder geval voor een 
deel uit dezelfde (overheids-)pot betaald wordt. Deskundige 4 en 5 zeggen hierover:  
 

“je bent (als business incubator) een spin in een groot web. Je bent zelf een spin, maar je 
hebt ook nog contact met een heleboel andere spinnen die ook weer een eigen web hebben” 

(deskundige 4) 
 

“je wordt doodgegooid met initiatieven op het gebied van starters, met name op het gebied 
van innovatie starters. Ik ben dus erg voor het koppelen van en samenwerking met andere 

initiatieven” (deskundige 5) 
  
Een tweede en wellicht belangrijker voordeel van een netwerk van business incubators is dat 
men van elkaar kan leren. Er is niet zoiets als een opleiding voor incubatiemanagers in 
Nederland met het gevolg dat iedereen het maar op “onderbuikgevoel doet” (deskundige 10). 
Verschillende deskundigen geven tijdens de interviews hun mening over waarom het zo 
belangrijk is dat business incubatiemanagers meer met elkaar zouden moeten 
samenwerken: 
 

“het zou heel interessant zijn als je de mensen met een business incubator wat meer bij 
elkaar zou kunnen krijgen. Nu gaat iedereen het wiel opnieuw proberen uit te vinden, 

iedereen! Dat is zo dom!” (deskundige 10) 
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“er wordt te weinig gedaan aan de professionalisering van dit (een incubator leiden) als 
beroep” (deskundige 11) 

 
“het vak (van incubatormanager of –medewerker) wordt niet serieus genomen. Als je het vak 
niet serieus neemt, neem je de taak niet serieus. Het is een moeilijk vak, het is een echt vak, 

het is een vak waarbij je veel moet leren, veel kennis nodig hebt. Multidisciplinair 
samenwerken moet. Ik denk dat dat iets is wat we in Nederland nog moeten leren” 

(deskundige 14) 
 
Samengevat kan gesteld worden dat uit deze studie is gebleken dat de kwaliteit van de 
mensen die bij een business incubator betrokken zijn het meeste invloed heeft op het succes 
van een business incubator. Daarover zijn de deskundigen het unaniem eens. Daarnaast 
geeft men aan dat je het vak van incubatiemanager of medewerker nergens kunt leren en 
dat iedereen het op onderbuikgevoel doet, wat resulteert in het feit dat iedereen het wiel 
opnieuw uit gaat vinden. Tevens is men van mening dat van elkaar geleerd kan worden en 
dat daarmee juist voorkomen wordt dat iedereen vanaf nul dient te beginnen. Tot slot is uit 
de interviews gebleken dat een dergelijke vorm van samenwerking op dit moment niet (op 
regelmatige basis) aanwezig is. Daaruit kan slechts een conclusie getrokken worden: de 
leidinggevenden van de business incubators moeten met elkaar gaan samenwerken om van 
elkaar te leren. 
 
Het advies is dan ook een overlegorgaan op te richten (of eigenlijk opnieuw op te pakken) 
waarin in de verschillende business incubators in Nederland vertegenwoordigd zijn. Een 
dergelijk orgaan komt de kwaliteit van de betrokkenen ten goede en zorgt er tevens voor dat 
men gebruik kan maken van elkaars netwerkmogelijkheden. Wellicht dat dit laatste resulteert 
in het intensiever gebruik maken van elkaar sterke punten zodat de onderlinge concurrentie 
wat afneemt. Een overlegorgaan van de business incubators onderling heeft direct een 
positieve invloed op de vijf factoren waarvan de deskundigen zelf aangeven dat deze het 
meest van invloed zijn op het succes van een business incubator.  
 
Tot slot verdient het de aanbeveling om goed na te denken over het imago dat een business 
incubator uitstraalt. Imago is een succesfactor die niet in de literatuur genoemd is, maar die 
door een drietal deskundigen wel van invloed geacht wordt. Uit de eerste analyse is 
gebleken dat vooral ‘expertise’ uitstralen een positieve invloed heeft op het succes van een 
business incubator. De deskundigen spreken achtereenvolgens over het ‘creëren van een 
illusie van succes’, ‘autoriteit uitstralen’ en ‘ernaar te streven een waardelabel te worden’. 
Door expertise uit te stralen wordt een business incubator een interessante partij om mee 
samen te werken (zowel incubatees als gevestigde organisaties) of voor te werken. Dit 
laatste is vooral belangrijk voor het aantrekken van kwalitatief goede krachten, welke de 
belangrijkste factor is voor het succes van een business incubator.  

7.3.2 Aanbevelingen voor vervolgstudies 

Het doel van elke studie is om de centrale vraag te beantwoorden. Omdat deze in veel 
gevallen te complex is om in een zin te beantwoorden, wordt de centrale vraag opgesplitst in 
deelvragen. Tijdens een studie worden ook deze een voor een beantwoordt. Aan het einde 
van een studie vormen kan uit al die antwoorden een conclusie getrokken worden waarmee 
veelal ook de centrale vraag beantwoordt is. Het is echter niet gezegd dat het daarmee ook 
af is. Al die vragen en antwoorden roepen ook weer andere vragen ideeën op. Vragen die 
wellicht net buiten de scope van het onderzoek liggen en dus niet in dezelfde studie 
beantwoord kunnen worden. Bij deze studie is dat niet anders. Er is nog veel meer over 
business incubation te vertellen en veel dient nog onderzocht te worden. In deze paragraaf 
worden dan ook enkele suggesties gedaan voor eventueel vervolgonderzoek. 
Vervolgonderzoek dat enigszins verband houdt met deze studie, want over business 
incubation in zijn algemeenheid raakt men nooit uitgepraat.  
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Eventuele vervolgstudies op basis van deze studie zijn in te delen in drie categorieën: in een 
groter onderzoeksgebied dezelfde studie uitvoeren, een andere studie uitvoeren in hetzelfde 
onderzoeksgebied of dezelfde studie met dezelfde onderzoekspopulatie wederom uitvoeren. 
Om met de laatste mogelijkheid te beginnen, het is altijd mogelijk dat iemand van mening is 
dat deze studie niet goed uitgevoerd is en de conclusies in twijfel trekt. Over de resultaten 
van de studie valt immers te twisten. Over de informatie op basis waarvan de conclusies 
worden getrokken overigens niet; de interviews staan (op een na) allemaal op band 
vastgelegd. Het is echter zeer de moeite waard hetzelfde onderzoek in Nederland nog eens 
uit te voeren maar nu met focusgroepen in plaats van individuele interviews. Het zou vreemd 
zijn als de deskundigen opeens anders over bepaalde succesfactoren zouden denken, maar 
het ligt in de lijn der verwachting dat de deskundigen met beter onderbouwde meningen 
komen.  
 
Een tweede reden is om de studie nogmaals uit te voeren als het speelveld veranderd is. Het 
overgrote deel van de business incubators in Nederland is op dit moment nog voor 
(minimaal) de helft gefinancierd met overheidsmiddelen. Omdat innovatie een belangrijke 
peiler is van het economisch beleid van de Nederlandse overheid zal dat niet zomaar 
veranderen (al is het momenteel wachten op de volgende subsidieronde). Wanneer het 
bijvoorbeeld door noodzakelijke bezuinigingen echter ooit zover komt (en wellicht het 
speelveld wat inkrimpt), is het interessant of de deskundigen nog steeds dezelfde waarde 
aan vooral de financiële succesfactoren toekennen. Te verwachten is dat de financiële 
succesfactoren aan waarde toenemen wanneer meer moeite gedaan dient te worden om de 
financiën rond te krijgen.  
 
Behalve dat het interessant is om de studie nogmaals uit te voeren in Nederland bestaat ook 
de mogelijkheid de scope te vergroten door business incubators uit andere landen in een 
onderzoek te betrekken. Het zou dan een vergelijkend onderzoek worden tussen business 
incubators uit twee of meer landen. Het is bijvoorbeeld interessant om te onderzoeken of 
andere culturen anders met business incubation omgaan. In een dergelijke studie zouden 
bijvoorbeeld de Nederlandse business incubators vergeleken kunnen worden met business 
incubators uit een Aziatisch of Afrikaans land. Op die manier kan bijvoorbeeld onderzocht 
worden of en hoe culturele verschillen van invloed zijn op het succes van business 
incubators.  
 
Het is echter ook mogelijk een vergelijkend onderzoek tussen de business incubators van 
twee of meer landen te doen om op die manier de invloed van verschillende vormen van 
overheidsbeleid te onderzoeken. Het is bijvoorbeeld meer dan de moeite waard om de 
business incubators uit een land te bestuderen waarin de overheid zich niet met de business 
incubators bemoeid. Stel dat blijkt dat deze business incubators het net zo goed of zelfs 
beter doen dan de Nederlandse, dan is een volgende subsidieronde niet noodzakelijk en zou 
de Nederlandse overheid zich behoorlijk wat geld kunnen besparen. Er zijn vast deskundigen 
en politici te vinden die een dergelijke conclusie toe zouden juichen, maar daarvoor moet het 
wel eerst wetenschappelijk onderbouwd worden.  
 
Dan bestaat er nog de mogelijkheid een eventuele vervolgstudie wel tot Nederland te 
beperken, maar met een andere onderzoeksopzet of –vraag. Het is bijvoorbeeld heel 
interessant om bepaalde aspecten van deze studie uitvoeriger te bestuderen. Deze studie is 
nogal algemeen van opzet; van allerlei factoren wordt gekeken of en in hoeverre ze van 
invloed zijn op het succes van business incubators in Nederland. Het gevolg is dat niet heel 
diep op een bepaalde succesfactor ingegaan kan worden, terwijl te verwachten is dat dit wel 
veel extra informatie op zou leveren. Neem bijvoorbeeld de succesfactoren die 
samenhangen met de faciliteiten van een business incubator. Er zijn in Nederland zowel 
business incubators met als zonder eigen gebouw. Het is interessant om te kijken of en 
welke verschillen er zijn in de manier waarop beide groepen tegen de faciliteiten van een 
business incubator aankijken. Waarom zijn er bijvoorbeeld business incubators die geen 
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eigen gebouw hebben, maar waarvan de deskundigen toch aangeven dit wel heel belangrijk 
te vinden? Beschikt men niet over de juiste middelen of bestaat er bij de incubatees niet de 
behoefte? Deze en andere vragen waarin bepaalde aspecten van deze studie uitgebreider 
onderzocht worden zullen zeker bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over business 
incubation.  
 
Tot slot zou het, om de resultaten van deze studie in de praktijk toe te passen, interessant 
zijn nader onderzoek te doen naar wat nu precies verstaan wordt onder de meest 
invloedrijke factoren uit deze studie. Er is in hoofdstuk vijf van deze studie wel aandacht 
besteed aan wat de factoren precies inhouden, maar nu bekend is welke factoren het meest 
invloedrijk zijn is een vervolgonderzoek op zijn plaats. In een dergelijk vervolgonderzoek zou 
gekeken moeten worden naar over welke kenmerken een goede incubatiemanager of 
medewerker dient te beschikken, hoe de financiën van een business incubator het beste 
geregeld kunnen worden en met welke partijen een business incubator samenwerking dient 
te zoeken. Een dergelijk onderzoek zou, voor zover niet al eens onderzocht, een praktisch 
vervolg zijn op deze studie. 
 
Er zijn nog tal van andere studies te bedenken die wellicht een verrassende, maar toch ook 
relevante bijdrage leveren aan wat tot dusver in de literatuur over het fenomeen business 
incubation bekend is. Het is niet eenvoudig aan te geven welke richting een eventueel 
vervolgonderzoek het beste op kan gaan. Dit is voor een groot deel afhankelijk van de 
interesses en mogelijkheden van de onderzoeker. Een vergelijkend onderzoek van de 
business incubators uit een tweetal landen vraagt bijvoorbeeld om meer middelen dan een 
studie in Nederland. In deze paragraaf zijn slechts de mogelijkheden besproken van een 
vervolgonderzoek op basis van deze studie. Daarnaast zijn enkele ideeën gegeven die 
wellicht het bestuderen waard zijn.  
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 



104 
 

Lijst van tabellen en figuren 
 
Tabellen  
 
Tabel 1 Overzicht van thema’s in de literatuur over business incubation  p.  9 
 
Tabel 2  Onderwerp en thema van studies over business incubation uit 2010  p. 10 
  
Tabel 3  Typologie business incubators door Aernoudt (2004)    p. 17 
 
Tabel 4  Samenvatting verschillende typen business incubators   p. 19 
 
Tabel 5  Doelstellingen van verschillende typen business incubators   p. 22 
 
Tabel 6 Systematisch overzicht van de succesfactoren in de literatuur  p. 28 
 
Tabel 7  Criteria gebruikt voor het selecteren van incubatees    p. 35 
 
Tabel 8  Gebruik van uittredingscriteria bij business incubators (CSES, 2002) p. 35 
 
Tabel 9 Business incubators in Nederland       p. 50 
 
Tabel 10  Veertien business incubators welke meegewerkt hebben aan deze studie p. 51 
 
Tabel 11  Succesfactoren gecategoriseerd naar mate van invloed en spreiding p. 79 
 
Tabel 12  Twee groepen business incubators      p. 81 
 
Tabel 13  Succesfactoren met een grote spreiding (drie of vier)    p. 81 
 
Tabel 14  Verschil spreiding en rekenkundig gemiddelde      p. 82 
 
Tabel 15  Financiële zelfstandigheid, mate van invloed per type business incubator p. 82 
 
Tabel 16  Uitredingscriteria, mate van invloed per type business incubator  p. 85  
 
Tabel 17  P-waarden per succesfactor       p. 85 
 
Tabel 18  Communicatie met de lokale gemeenschap, mate van invloed per type  p. 86 
 business incubator 
 
Tabel 19  Factoren gecategoriseerd naar mate van invloed    p. 89 
 
Figuren 
 
Figuur 1  Typologie van Hughes, Duane Ireland & Morgan (2007)   p. 18 
 
Figuur 2  Overzicht van mogelijke typen business incubators     p. 20 
 
Figuur 3  Raamwerk van Bhabra-Remedios en Cornelius (2003)   p. 25 
 
Figuur 4  Conceptueel model in CSES (2002) en Costa-David et al. (2002)  p. 40 
 



105 
 

Figuur 5  Conceptueel model in Lalkaka (1997)      p. 40 
 
Figuur 6  Conceptueel model van de factoren die van invloed zijn op het succes  p. 42 

van business incubators in Nederland      
 
Figuur 7  De veertien business incubators uit deze studie onderverdeeld naar  p. 55 

typologie 
 
Figuur 8  Procentuele verdeling mening deskundigen over organisatorische   p. 60 

aspecten 
 
Figuur 9  Procentuele verdeling mening deskundigen over personele aspecten p. 62 
 
Figuur 10  Procentuele verdeling mening deskundigen over financiële aspecten p. 64 
 
Figuur 11  Procentuele verdeling mening deskundigen over faciliteiten   p. 67 
 
Figuur 12  Procentuele verdeling mening deskundigen over de relatie    p. 69 

incubator-incubatee 
 
Figuur 13  Procentuele verdeling mening deskundigen over het aanbod van diensten p. 71 
 
Figuur 14  Procentuele verdeling mening deskundigen over de kwaliteitsaspecten p. 71 
 
Figuur 15  Procentuele verdeling mening deskundigen over externe factoren  p. 74 
 
Figuur 16  Gemiddelde invloed per succesfactor      p. 78 
 
Figuur 17  Aanbod van technologische middelen: relatieve invloed per type incubator p. 82 
 
Figuur 18  Model van de factoren die van invloed zijn op het succes van business p. 92 

incubators in Nederland 
 
Figuur 19  Verbeterd model van de factoren die van invloed zijn op het succes van   p. 93 
  business incubators in Nederland 
 
 
 



106 
 

Literatuurlijst 
 
Adkins, D. (2008), Incubator sponsors, board members play important role [online]. 
Beschikbaar op het World Wide Web:  
<http://www.nbia.org/resource_library/review_archive/1008_04.php> [Geciteerd 22 juni 
2011]. 
 
Adkins, D. (2011), This incubator facility offers space that is appropriate to the needs of its 
client companies and supports program success [online]. Beschikbaar op het World Wide 
Web:<http://www.nbia.org/resource_library/peer/benchmark/resource_library/facilities_mana
gement.php#2> [Geciteerd 18 april 2011]. 
 
Aernoudt, R. (2004), Incubators: tool for entrepreneurship? Small Business Economics 23, 
pp. 127-135.  
 
Aerts, K, P. Matthyssens & K. Vandenbempt (2007), Critical role and screening practices of 
European business incubators. Technovation 27, pp. 254-267.  
 
Al-Mubaraki, H.M. & M. Busler (2010), Business Incubators: Findings from a Worldwide 
Survey, and Guidance for the GCC States. Global Business Review 11, 1, pp. 1-20. 
 
Al-Mubaraki, H.M. & M. Busler (2011), The development of entrepreneurial companies 
through business incubator programs. International journal of emerging science 1, 2, pp. 95-
107. 
 
Bergek, A. & C. Norrman (2008), Incubator best practice: a framework. Technovation 28, pp. 
20-28. 
 
Bhabra-Remedios, R.K. & B. Cornelius (2003), Cracks in the egg: improving performance 
measures in business incubator research. Small enterprise association of Australia and New 
Zealand, pp. 1-19. 
 
Boyd, K. (2006), Developing a business incubation program: Insights and advice for 
communities. Athens: NBIA Publications. 
 
Bryman, A. (2008), Social research methods. New York: Oxford university press inc. Third 
edition.  
  
Buys, A.J. & P.N. Mbewana (2007), Key success factors for business incubation in South 
Africa: the Godisa case study. South African journal of science 103, pp. 356-358. 
 
Cammarata, K. (2003), Self-evaluation workbook for business incubators. Athens: NBIA 
Publications. 
 
Colbert, C, D. Adkins, C. Wolfe & K. LaPan (2010), Best practices in action. Second edition. 
Saline: McNaughton & Gunn. 
 
Costa-David, J, J. Malan & R. Lalkaka (2002), improving business incubator performance 
through benchmarking and evaluation: lessons learned from Europe. Athens: National 
business incubation association.  
 
CSES (2002), Benchmarking of business incubators. Sevenoaks: Centre for strategy and 
evaluation services. 



107 
 

 
Erlewine, M. (1999), Essentials of hiring incubator staff. Athens: NBIA Publications. 
 
Erlewine, M. (2007), Measuring your business incubator’s economic impact: a toolkit. Athens: 
National business incubation association. 
 
Erlewine, M. & E. Gerl (2004), A comprehensive guide to Business incubation. Athens: 
National business incubation association. 
 
Eurostat (2011), Newsrelease euroindicators January 2011. Luxemburg: Eurostat. 
 
Grimaldi, R. & A. Grandi (2005), Business incubators and new venture creation: an 
assessment of incubating models. Technovation 25, pp. 111-125. 
 
Hackett, S.M. & D.M. Dilts (2004), A systematic review of business incubation research. 
Journal of Technology Transfers 29, pp. 55-82. 
 
Hamdani, D. (2006), Conceptualizing and measuring business incubation. Ottawa: Statistics 
Canada.  
 
Hatch, L. (2010), Betting on incubators to create jobs. Bloomberg Businessweek 4192, pp. 
20-22. 
 
Hughes, M, R. Duane Ireland & R.E. Morgan (2007), Stimulating Dynamic Value: Social 
Capital and Business Incubation as a Pathway to Competitive Success. Long range planning 
40, pp. 154-177. 
 
James, C. (2001), Let’s get feasible: a feasibility study answers key questions that predict 
success [online]. Beschikbaar op het World Wide Web:  
<http://www.nbia.org/resource_library/review_archive/0601_01.php> [Geciteerd 22 juni 
2011].  
 
Kim, H. & C.M. Jung (2010), Does a technology incubator work in the regional economy? 
Evidence from South Korea. Journal of urban planning and development 136, 3, pp. 273-
285. 
 
Klofsten, M. (2005), New venture ideas: an analysis of their origin and early development. 
Technology analysis and strategic management 17, 1, pp. 105-119. 
 
Knopp, L. (2004), Critical factors for success, a comprehensive guide to business incubation. 
Athens: NBIA. Second edition.  
 
Knopp, L. (2005), Assessing potential incubator facilities: what to look for and when to say, 
‘no thanks’ [online]. Beschikbaar op het World Wide Web:  
<http://www.nbia.org/resource_library/review_archive/0805_01.php> [Geciteerd 18 april 
2011]. 
 
Lalkaka, R. (1996). Technology business incubators: critical determinants for success. 
Annals of the New York academy of sciences 798, pp. 270-290. 
 
Lalkaka, R. (1997), Lessons from international experience for the promotion of business 
incubation systems in emerging economies. Small and medium enterprises programme 3, 
pp. 1-43. 
 



108 
 

Lalkaka, R. (2000), Assessing the performance and sustainability of technology business 
incubators. New economy and entrepreneurial business creation in Mediterranean countries, 
pp. 1-21. 
 
Peters, L, M. Rice & M. Sundararajan (2004), The Role of Incubators in the Entrepreneurial 
process. Journal of technology transfer, 29, pp. 83-91. 
 
Philips (2008), ‘Shapeways gaat wereld veroveren’ [online]. Geciteerd 14 maart 2010. 
Beschikbaar op het World Wide Web:<http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/ 
about/news/philipsmagazine/archive/april2008/magazine0408-shapeways-gaat-wereld-
veroveren.wpd>. 
 
Philips (2010), New business initiatives [online]. Geciteerd 14 maart 2010. Beschikbaar op 
het World Wide Web: <http://www.research.philips.com/initiatives/index.html>. 
 
Qian, H, K.E. Haynes & J.D. Riggle (2010), Incubation push or business pull? Investigating 
the geography of U.S. Business Incubators. Economic development quarterly 25,1, pp. 79-
90.  
 
Ratinho, T. & E. Henriques (2010), The role of science parks and business incubators in 
converging countries: evidence from Portugal. Technovation 30, 4, pp. 278-290. 
 
Schwartz, M. & C. Hornych (2010), Cooperation patterns of incubator firms and the impact of 
incubator specialization: empirical evidence from Germany. Technovation 30, 9-10, pp. 485-
495. 
 
Scillitoe, J.L. & A.K. Chakrabarti (2010), The role of incubator interactions in assisting new 
ventures. Technovation 30, 3, pp. 155-167. 
 
TechnoPartner (2011a), SKE - Doel(groep) [online]. Beschikbaar op het World Wide Web: 
http://www.technopartner.nl/wiki/pioniersupport/ske/doelgroep [geciteerd 29 april 2011]. 
 
TechnoPartner (2011b), SKE - Voorwaarden [online]. Beschikbaar op het World Wide Web: 
http://www.technopartner.nl/wiki/pioniersupport/ske/voorwaarden [geciteerd 5 juli 2011]. 
 
TechnoPartner (2011c), BioPartner [online]. Beschikbaar op het World Wide Web: 
http://www.technopartner.nl/wiki/technopartner/biopartner [geciteerd 5 juli 2011].   
 
TechnoPartner (2011d), SKE - Subsidieomvang [online]. Beschikbaar op het World Wide 
Web: http://www.technopartner.nl/wiki/pioniersupport/ske/subsidieomvang [geciteerd 12 juli 
2011]. 
 
TechnoPartner (2011e), SKE – Introductie [online]. Beschikbaar op het World Wide Web: 
http://www.technopartner.nl/wiki/pioniersupport/ske/introductie [geciteerd 12 juli 2011]. 
 
TechnoPartner (2011f), SKE – Gehonoreerde projecten [online]. Beschikbaar op het World 
Wide Web: http://technopartner.nl/wiki/pioniersupport/ske/gehonoreerdeprojecten [geciteerd 
20 juli 2011]. 
 
TechnoPartner (2011g), KERN [online]. Beschikbaar op het World Wide Web: 
http://technopartner.nl/wiki/pioniersupport/ske/gehonoreerdeprojecten/kern [geciteerd 20 juli 
2011]. 
 
Temali, M. en C. Campbell (1984), Business incubator profiles: a national survey. 
Minneapolis: University of Minnesota.  



109 
 

 
UNIDO (1999), In-depth evaluation of selected UNIDO activities on development and transfer 
of technology. Component 3 technology business incubators and technology parks. Wenen: 
Verenigde Naties.  
 
Universiteit Utrecht (2009), Syllabus statistiek. Utrecht: Universiteit Utrecht, versie sept 2009.  
 
Universiteit Utrecht (2010), Handboek academisch schrijven en presenteren. Utrecht: 
Universiteit Utrecht, versie 2.1.  
 
Verschuren, P.J.M. (1986), De probleemstelling voor een onderzoek. Utrecht: Het spectrum, 
zesde druk. 
 
Vocht, A. de (2009), Basishandboek SPSS 17. Utrecht, Bijleveld press. 
Zedtwitz, M. von & R. Grimaldi (2006), Are service profiles incubator-specific? Results from 
an empirical investigation in Italy. Journal of technology transfer 31, pp. 459-468.   



110 
 

Bijlage A Introductiebrief 
 
Business incubator 
Naam manager 
Adres 
 
 
 
 
 
datum    

dagmaandjaar   
  
Behandeld door e-mail telefoon 
Harry van den Berk h.vandenberk@brainportdevelopment.nl 040- 751  24 26 

 
 

Onderwerp Onderzoek business incubation en tevens verzoek om afspraak 
 

Geachte .., 
  
Jonge, kansrijke ondernemingen staan volop in de belangstelling van zowel de overheid als tal van 
andere organisaties. De algemene opvatting is dat deze bedrijven in een belangrijke mate bijdragen 
aan toekomstige werkgelegenheid en economische welvaart. Wetenschappelijke studies en de 
dagelijkse praktijk hebben echter uitgewezen dat startende ondernemers tegen een aantal 
problemen aanlopen. Daarom zijn in Nederland en tal van andere landen business incubators 
opgericht; organisaties die deze jonge, kansrijke bedrijven gedurende de eerste jaren ondersteunen 
door bijvoorbeeld coaching, netwerkmogelijkheden, intellectual property en financiering aan te 
bieden.   
 
Business incubators zijn, met name in de Angelsaksische wereld, de laatste 25 jaar volop onderwerp 
van onderzoek geweest. Naar wat echter van een business incubator een succesvolle business 
incubator maakt is tot dusver slechts beperkt onderzoek gedaan. In Nederland lijkt dit 
onderzoeksveld zelfs helemaal onontgonnen. Dit terwijl deze vraag met alleen al in Nederland meer 
dan twintig kennisgerelateerde business incubators wel van belang is.  
 
Dhr. N. Coopmans van Brainport Development en dr. V.A.J.M. Schutjens van Universiteit Utrecht 
hebben daarom een gezamenlijk onderzoek opgezet met als doel te achterhalen welke factoren van 
invloed zijn op het succes van een business incubator. Met behulp van literatuuronderzoek is de 
afgelopen maanden een beeld gevormd van tal van factoren die van invloed (kunnen) zijn op het 
succes van een business incubator. Nu is het aan een groep deskundigen uit de praktijk om deze 
factoren op waarde te beoordelen.  
 
In het kader van dit onderzoek willen we u vriendelijk vragen of u bereid bent deel te nemen als een 
van de deskundigen in het onderzoek. Door middel van een diepte-interview van ongeveer een uur 
willen we uw visie op het succes van een business incubator in kaart brengen. U wordt in de week 
van 2 augustus gebeld om een afspraak te maken.  
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We gaan er vanuit dat u bereid bent deel te nemen zodat ook uw visie en ervaring in de studie 
meegenomen kan worden. Natuurlijk zullen de onderzoeksresultaten na beëindiging van het 
onderzoek met u gecommuniceerd worden. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Harry van 
den Berk middels onderstaand e-mailadres.  
  
 
Met vriendelijke groet,  
Brainport Development N.V. 
 
 
 
 
Harry van den Berk 
h.vandenBerk@brainportdevelopment.nl 
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Bijlage B Interviewlijst 
 

Naam geïnterviewde:    

Organisatie:   

Datum:   

      Interne factoren 
     

 
Veel invloed 

 
Geen invloed 

Organisatorische aspecten 5 4 3 2 1 

Haalbaarheidsstudie           

Missie           

Strategisch plan           

Raad van bestuur           

Adviesraad           

Business plan            

      Personele aspecten 

     Kwaliteiten van het management           

Kwaliteiten van de medewerkers           

Financiële vergoeding           

      Financiële aspecten 

     Diversiteit van inkomsten           

Duurzaam financieel beleid           

Financiële zelfstandigheid           

      Faciliteiten           

Uitstraling           

Locatie en toegankelijkheid           

Gemeenschappelijke ruimten           

Voorzieningenniveau           

Aanbod van technologische middelen           

      Relatie incubator-incubatee           

Selectie van kandidaten           

Toetredingscriteria           

Uittredingscriteria           

Behoeften inventariseren           

      Aanbod van diensten 
     Toegang tot wetenschappelijke kennis           

Toegang tot financiering           

Mogelijkheid tot netwerken           
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Kwaliteitsaspecten           

Interne prestatiemeting           

Mate van evaluatie           

      

      Externe factoren 
     

 
Veel invloed 

 
Geen invloed 

 
5 4 3 2 1 

Samenwerking met externe partijen           

Communicatie lokale gemeenschap           

Macro-economische situatie           

Overheidsbeleid           

Kwaliteit van de ondernemers           

      Genoemde factoren 
     

 
Veel invloed 

 
Geen invloed 

 
5 4 3 2 1 
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Bijlage C Lijst van geïnterviewden 
 
In onderstaande lijst zijn de veertien geïnterviewde deskundigen en de business incubators 
waarbij zij aangesloten zijn weergegeven. Om de anonimiteit van de deskundigen te 
waarborgen is in de studie met nummers in plaats van namen gewerkt. De volgorde van 
onderstaande lijst staat niet gelijk aan de nummers waarmee de deskundigen in de tekst 
aangeduid zijn.  
 

Business incubator Geïnterviewden* 
KERN/Mercator Incubator Nijmegen (drs.) H.J. (Hein) van der Pasch 
Incubator3+*  R. van Iwaarden 
Starterslift J. Sebregts 
Start Impuls Utrecht/Utrecht Inc. B. Allart 
Hoogstarters TechStart/LIOF S. Goetstouwers 
TechnoTrack/Kennispark Twente K. Eijkel 
Rotterdam Werkt/Erasmus MC C. Goosens 
KplusV T. van de Schoot 
BioPartner Center Maastricht/UM Holding J. Cobbenhagen 
BioPartner Center Utrecht/Utrecht Holdings O. Schoots 
BVIT P. de Bokx 
Technosprint TU Delft/YES!Delft  
BioPartner Center Groningen/Triade groep  
LeeuwenhoekStarters/LURIS  

* Wanneer geen naam weergegeven is, is daar door de betreffende persoon geen   
expliciete toestemming voor gegeven.  

 


