
Tijclsclii-ift voor Ecoiioniie en Manageineiit 
Vol. XLVI, 2, 2001 

Regionale ontwikkeling door 
kennisgedreven ondernemerschap 

door B. VAN LOOY. K. DCBACICERE c11 P. ANDRIES 

i 
I B. Vaii Looy is weteiischappelijk 

incde\verker aan de Faculteit 
Econoii~ischc eii Toegepaste I 

1 Econoinisclie Wetenschappen \ai1 1 

K Debaclccic is acadeiniscli medc- 1 
weilcei aan de kaculieit bcono- 
inisclie c11 Toegepdste Ecoi~oiiii- 
sche Wetenschappen vali de 
K U Leuven 

i P. Aridres is wc~c~~scliappclijl~ me- 
dewcrker aan de Faculteit Eco- 
noniisclie en Toegepastc Econo- 
inisclie Wctcnsciiappen vaii dc 
K.U.Leiiven 

P- A 

ABSTRACT 

In tliis paper, a iiiodcl and overview arc developed on stirnulatiilg regiolial 
growth through innovalive entreprencurship. Based o11 statistical data arid a 
q~ialitative aiialysis of five spcciíïc regioris, it is show11 Iiow academic scicnce, 
in interaction with a local professional servicc text~ire, can support a regiolial 
systein of innovation leadiilg to high levels of econoniic devclopinent and per- 
formance. 



I. INLEIDING 

Sinds liet baanbrekend gedachtengoed vali Joseph Scliuinpeter, is het 
duidelijk dat innovatie ei1 oiidernemerscliap nauw aai1 elltaar verwant 
ei1 verweven zijli Deze veiweveidieid is liet vei-trekpunt gebleken 
voor een brede waaier vaii shidies die de relatie leggen hlsseii iiiiiova- 
tie, ondernemerschap ei1 economische groei. Meer bepaald is ged~i- 
rende de laatste jareu de interactie tusseii innovatie, oildeilieiiierschap 
en regionale ecoiiornische ontwilckeliiig een centraal theina geworden 
in lieel wat beleidslu-ingeii. Voorbeelden zoals Cainbridge U.I<. en 
Cainbridge U.S., eii ineer nog, liet feilonieeii Silicon Valley, liggen 
aai1 de basis van deze belangstellilig. Nagenoeg ellte Europese regio 
poogt vandaag de nodige iiigrediëiiten sameii te brengen die inoeteii 
leiden tot een endogene economische groei, gestoeld op de iiiiiovatie- 
capaciteit ei1 de ondemeinersdyilainiek die mei1 iii de betreffende 
regio ltan mobiliseren. Het stiinuleren van dergelijlte groei vraagt een 
wisselwerking tusseii een veelheid van actoreil. Naast bedrijven en 
keiiniscei~tra (inclusief de universiteiteii) betreft het evenzeer de over- 
lieid. Het laatste deceniliuin observeert ineii binnen de literatu-tir 
betreffende wetenschaps-ei1 techiiologiebeleid eeii toegenoineil eens- 
gezindlieid oi~itreilt dit uitgangspuilt. Getuige liiervai~ onder meer het 
invloedïijke werlt vali Michael Polter (1995) alsook de notie "Triple 
Helix" die opgang maakt in de tweede helft vali de jaren '90 
(Leydesdorff en Etzltowitz (1 996); Etzltowitz ei1 Leydesdorff (1 997); 
Leydesdorff ei1 Etzltowitz (1998); Etzkowitz ei1 Leydesdorff (1998)). 
Het "Triple Helix" inodel kan gezien worden als eeii inanier oin de 
coiiiplexe dyilainielt hisseii drie types actoreii - overlieid, bedrijfsle- 
ven, lteniiisceiltra - inzichtelijker te maken. Een dyiiainiek die betrek- 
Itiiig lieeft op ltenniscreatie ei1 -diffusie, de voostbreiigiilg van toege- 
voegde waarde en de liierinee verbonden marltdynainielt ei1 teilslotte 
regulering. Hierbij wordt expliciet uitgegaan van co-evolutie waarbij 
de verscliilleilde actoreii elltaar wederzijds beïnvloeden, ieder vanuit 
eeii eigen rol eii hoedailigheid. Recent voegen Kai-iioe ei1 Christensen 
(1 999) daar een gecontextualiseerd perspectief aai1 toe1. De iiieest rele- 
vante vorm e11 Iioedaniglieid vaii de econoinisclie organisatie - en dus 
ook vaii een gericht beleid - is inede fiiiictie vali de specifieke insti- 
tutionele situatie vali een land of regio. In die zin kan inen dan oolt 
spreken vaii eeii meer ei1 meer gecoiitextualiseerde ltijk op iimova- 
tiebeleid. Het betreft hier een belangrijke vaststellilig inet het oog op 
het trekken van inogelijke beleidsconclusies. "Best practices" zoals 



die verder aan bod zullen koineil, iinplicereil steeds "vertaalwerk" 
naar de eigeil situatie en context. Deze vaststelliilg kadei-t bovendien 
perfect in de inodellen rond technologie-ontwildtelii~g zoals uitge- 
werkt in het werk van Natlian Rosenberg (1982), waar de rol en de 
werking van tecluiologische interdependenties beschrevei~ worden. 

Het venvezeillijkeil van dergelijlte endogene groei vereist echter 
een dieper iilzicl~t in de paraineters en de dyiianlielceil die aan zijn 
basis liggen. Het opzet van dit artikel situeert zich dan ook in het 
creëren van een bijdrage tot dergelijk inzicht. Hiei-toe wordt op basis 
van zowel literatuuronderzoek als enlpii-ische gegevens een overzicht 
geboden iii de inailier waarop regionale ontwikkeling door kennisge- 
dreven oildei-nernerschap kan vorill krijgen. Aan de liaild van voor- 
beelden uit de Verenigde Staten, Europa en ineer specifiek, de regio 
Leuven, wordt vervolgens een synthese inzake de verscliillende 
bevindingen verder onderbouwd. De resultaten van deze synthese 
wijzen op de noodzaak tot een coiiiplexe ei1 gestuurde interactie tus- 
sen keniiisinstellingeil, gevestigde bedrijven en nieuwe start-ups, met 
voldoende oog voor een oinltadereiide professioilele ondeinemiilgs- 
textu~ir en infrastruct~l~~r. 

11. KENNISGEDREVEN ONDERNEMERSCHAP: EEN OVER- 
ZICHT VAN HET KRACHTENVELD 

In de literatuur werd de afgelopen jaren aaiidacl-it besteed aan de ver- 
schillende factoren die het ontstaan en succes van liigh-tech stai-ters 
beïiivloedeil. Algeineen ltuiineii we drie soorten factoren oiiderschei- 
den die faciliterend werken. Vooreerst zijn er algeinene omgeviilgs- 
factoren, die nodig zijn opdat iiinovatieve starters zich in een oinge- 
ving zouden vestigen en succesvol oiltwildtelen. Teil tweede worden 
in de recente literatuur ei1 empirisch onderzoek industrie-gerelateerde 
succesfactoreil ondersclieiden. Tenslotte inoeteil de high-tech starters 
zclf een aantal eigenschappen en competenties bezitten oin te lc~liilien 
doorgroeien. Elk van deze factoren wordt hieronder nader besprolcen. 

111 liiiil studie van het innovatiebeleid van de Maleisische overheid, 
wijzen Joseph Tidd en Michael Brocltlehurst (1999) op twee belang- 
rijke dynainieken inzalte innovatie: inilovatie iil~pliceert teil dele 



endogene groei én saiiiet~wei-lting met, of investeriiigeii dooi-, buiten- 
landse bedrijven iii een land. Zowel endogene iiinovatie als exogene 
iiibreiig blijlten eiiltel succesvol indien eeii laiid of regio bescliiltt 
over een kl-itische massa aan oilderzoekscoinpetmties én aan prod~ic- 
tiecoinpetenties. 

Hierbij aansluitend ka11 111e11 stelle11 dat toegang tot kenniscentra, 
en dus de aaiiweziglieid liiervan, een cruciale faciliterende factor 
betreft. Naast de reeds aangehaalde inodellen eii huil auteurs, wordt 
deze relatie recent empirisch bevestigd in een Duits onderzoek. Uit 
onderzoelt van 18 tecliiiologiegebiedeii iii Baden-Wuerteinberg en 
Nordrlieiii-Westfalen (Blind en Grupp (1999)) blijkt er een dui- 
delijk verband te bestaan tussen de publieke wetenschappelijke 
iiistellingeii en de teclinologie-output in een geografiscli gebied of 
regio. 

Deze vaststelling ltaii gecomplenienteerd worden inet liet verder 
preciseren vaii de rol van keiuiiscentra waaronder universiteiten. 
Naaimate deze een ineer "ondenieinend karakter vertonen, zal de 
positieve iinpact op de oiitwikkeling van eeii regio inzake innovatie 
groter zijn (Porter (1995), zie ook Di Gregorio en Shane (2000)). 
Uiiiversiteiten kunnen hier een cruciale ei1 dubbele rol verv~illen, die 
i i i t ~ l ~ i ~ i i ~  O i j  de rweedeiriig itentiiscrea~ie en keniiisdsfiusie. Een sitci- 
atie die uiiiversiteiten als het ware een statuut bezorgt van geprefe- 
reerde en natuurlijke partner inzake high-tech inliovatie en venturiiig. 
Ook Tijssen en van Wijk (1999) wijzen op het belang van sainenwer- 
king hisseii acadeinische iiistellingeii en industrie. Het gebrek aan 
dergelijke interactie tussen weteiiscliap p technologie is volgens heil 
één van de belangrijkste oorzalten van de technologische acliterstaild 
van Europa ten opzichte van de U.S. en Japan. Dit is liet zogenaamde 
iiinovatie-deficit. Uit biblionietrisclie analyses blijkt immers dat 
Europa wetenschappelijk iiiee aan de top staat, docli dat de industrie 
deze keiuiis slechts in geringe mate omzet in gepatenteerde toepass- 
ingen (Debacltere et al. (1999), (2000)). Een ineiiiiig die gedeeld 
wordt door Porter (1995). 

Een en ander impliceert wel een toeiieinende complexiteit inzalte 
saiiieiiweritingsrelaties tussen de academische wereld, de industrie en 
de overheid. Zo stippen Cox et al. (2000) aai1 dat de aard van de rela- 
tie tussen de acadeinisclie wereld en de industrie in toeiieinende mate 
een gediversifieerd ltarakter vertoont waarbij iiieuwe eveiiwichten 
hisseii samenwerking en competitie dienen gevonden te worden. 
Uni\rersiteiteii en bedrijven zijn pal-tners in sainenwerkiiigsverba~iden 



iiiaar wordeii tegelijkertijd ook coiicuireiiten daar uiiiversiteiteil meer 
ei1 meer hun keimis coininercialisereii via licei~ties en spin-off bedrij- 
ven. Universiteiten beconcurrcreii elkaar voor liet vei-luijgeii van 
oizderzoeksfoiidsen die mede door bedrijveil worden toegekend eii 
voor het biiiiienlialeii van bedrijfssponsori~ig en -middelen voor 
opleidingeil. Cox et al. (2000) beiiadi-~ildteii liet belang van iiitei-me- 
diaire structureii die de interactie tussen o~iderzoeksiilstellii~geii ei1 
industrieën beïiivloedeii ei1 iil goede banen leiden. Deze rol ltaii uit- 
gevoerd \vordeil door de oiiderzoeksceiitra zelf, door grote laborato- 
ria of door speciaal daarvoor opgericlite transferbedrijveii. 

Een laatste belangrijke oi~igevingsfactor, die alom in de literatuur 
wordt aaiigetroffeii, is de aaiiwezigheid van goed ontwikkelde 
financiële markten. Voor het opstarten van een bedrijf is vaalt een 
iiiet-geringe hoeveelheid externe financiering nodig. Eens een 
bedrijf de opstartfase inet succes lieeft overleefd, iiioet ook voor de 
doorgroei een vaalt nog grotere hoeveellieid nieuw kapitaal geïnjec- 
teerd wordeii. Banken bevinden zich vaak niet in de gescliil<te posi- 
tie om slaagltansen van start-ups in te schatten. Banlteii zijn over liet 
algeineen eerder risico-avers ei1 kiezen voor relatief zekere beleg- 
gingen. iiiet vroegtijdige Return o11 Iiivestme~it. Daarom zijn de 
bescliikbaarheid van venture capitai en de toegankelijklieid vaii de 
iiieer infoi~nele "business angels" van groot beiailg voor de slaag- 
kansen vaii een jonge high-tech oilderneiniilg (Van Osnabrugge en 
Robinson (2000)). Deze kuiiiieii de bedrijfsrisico's en -slaagltaiisen 
beter inschatten en dragen (dankzij hun ervaring met risiconiaiiage- 
inent op portfolio-niveau) en kulinen daarnaast eveneens de bedrij- 
ven advies geven op fiiiaiicieel, strategisch eii coininercieel vlak 
(Bygrave et al. (1999)). 

Naast algemene omgeviiigsfactoren, identificeren Tidd en Brocltleli~lrst 
(1999) ook eilkele sector-gerelateerde vraag- ei1 aaiibodfactoreii die 
innovatie stiinuleren. Het succes van nieuwe high-tecli veiihires hangt 
sterk af van de lokale vraag naar 11un producten enlof diensten. 
Wanneer de lokale markt te klein is, zal inteiliationalisering zeer siiel 
op de agenda dienen te koineii, wat bijdraagt tot de complexiteit van de 
totale bedrijfsvoering, iiiclusief de benodigde financiering. Aansluiting 
bij lokale, bestaande behoeften en inarkten laat toe sneller en met min- 
der risico en middelen een leertraject te doorlopen. 



Laiigs de aanbodzijde blijkt een voldoende mate van competitie 
een stimulans voor bedrijven otii te innoveren. Bijgevolg dieiit een 
ini~ovatiebeleid niet eiikel gericht te zijn op de ~i i tbo~iw van eiiltele 
grote bedrijven, maar dieiit het juist de groei van een veellieid aan 
competitieve bedrijven toe te laten ei1 zelfs te stiiiiuleren. Zei Bil1 
Gates niet ooit eens dat "het probleem vali Eiiropa niet het gebrek 
aan keiiiiis is, doch wel liet gebrek aan lterinisbedrijven?" Zo 
bedraagt liet aantal software-oiideriieiiiingeii dat in de Verenigde 
Stateii liet liclit zag iti de periode 1980 - 1995 bij benadering 6.000. 
Dit is het tienvoudige van wat we in Europa gezien hebben voor die- 
zelfde periode (Second Europeati Report oii Scieiice aiid Tecliiiology 
Indicators (1997)). Als ineii "d~iizeiid bloeiiien of iiiitiatieven kan 
latei1 bloeien," daii la~iiiien eveneens de dynaniiekeil vaii falen en 
succes beter tot hu11 recht komen. Hier geldt iiniiiers de wet van de 
grote getallen. Of zoals Lester Thurow, decaan van MIT Sloaii 
School of Maiiagenieiit, iti zijn dooltastelid boek Creating Wenlth 
(1999), gevat en provocerend stelde:"Ez~rope has to want entr-eprle- 
nezws nnd be willing to reorganize itselJ'to allo~t) them to cotne into 
existente. " (p.98) 

Additionele aaiidachtsp~inten bij dergelijlt iixiovatiebeleid zijii dui- 
delijk het doseren van de inate waarin en de siiellieid waarmee jolige 
stai-teiicle bedrijven wordeii blootgesteld aan de markt (cfr. de notie 
van "protected iiiches" zoals ontwil<l<eld door Schot en Rip (1997)). 
Hierbij dient ineii zich bovendien rekenscliap te geven vaii het feit 
dat de groei en de ontwildteling van higli-tech ventures niet beperkt 
inogen blijven tot het "inarktrijp" iiial<eii van technologie. Een ont- 
wikkelingsproces inzalte bedrijfsvocrilig is iininers evenzeer iioodza- 
kelijlt. Succes vereist hierbij eeii zekere mate vali (zij het beperkt 
instabiel) equilibriuiii. Té snel blootgesteld worden aan té lievige 
competitie kan iiiiiiiers OOI< eeii erg negatieve invloed hebben op de 
doorgroeikaiisen van high-tech starters, zoals duidelijk wordt iii liet 
werk van Zalira ei1 Bogner (1 999) die het wel e11 wee van 11 6 soft- 
ware start-ups docuinentereii. 

Relevant in dit verband zijn ook de vaststellingeii vali Deeds, De 
Carolis en Cooinbs (1997). I11 liuil studie van de biotecli industrie 
in de Verenigde Staten, onderzocliten zij de iiivloed van diverse 
factoren op de lioeveelheid kapitaal die IPO's (Initia1 Public 
Offeriiigs) opleverden. Deze bedragen vonnen iiiiiiiers eeii aandui- 
ding voor de waarde en dus het potentiële succes van een start-tip. 
Geografische nabijheid blijkt daarbij een belaiigrijlte beïiivloe- 



deiide factor te zijn. Geografische colicentratie van bedrijven iii 
dezelfde sector leidt immers zowel tot de liierboveil besprokeii 
coiiipetitieve rivaliteit, als tot liet voriiien van onderlinge sanieil- 
werkingeil (zie ook Stuart (1998)). Geografische clustering lieeft 
daardoor eeii positief effect op de inarktwaarde ei1 de productoiit- 
wikkel-con~peteiities vali een bedrijf. Een feiloineeii dat stralts 
evenzeer aai1 het licht komt bij liet bespreken van een aantal con- 
crete regionale initiatieven. 

Iii het kader van higli-tecb veiituring Itaii dergelijke observatie 
bovendien uitgebreid wordeii. Niet eikel de geografische concentra- 
tie van bedrijveil inet gelijlcnn~.dige techiiologie, inaar ook vaii bedrij- 
veil actief in i,eischilleiid~ technologiesectoreii, stimuleert iiinovatie. 
Vaalt ontstaan nieuwe technologieën en zelfs volledig iiieuwe secto- 
ren iininers net uit het saineiispel tussen verschilleiide discipliiies ei1 
techiiologieëii. Een goed voorbeeld hiervan is de sector van de bio- 
iilformatica, die ontstaan is uit data-i~~iningliilfoimatica toepassiiigen 
enerzijds en bio-genetischlinedische toepassiiigen aiiderzijds. Fysieke 
nabijheid die dergelijlte ki-uisbest~iiviiig toelaat is in dit verband eeil 
belaiigrijlte facilitereiide factor. 

Daalliaast spreekt het voor zich dat high tech venturing een aantal 
specifielte uitdagingen met zicli mee brengt op liet vlak van bedrijfs- 
voering. Naast de relevantie van een integrerende bedrijfsvoering, 
kan inen iiizalte high-tech veiituriiig op bedrijfsiiiveau een aantal spe- 
cifieke aaiidachtspuiiteii aanwijzen (Zalira e11 Bogner (1999), Deeds, 
DeCarolis en Cooinbs (1997), Griliches (1990), Nariii et al. (1987), 
Cox et al. (2000), McCailii (1991), Bi~lno et al. (1992), Stuai-t 
(1998)). Deze hebben betrekking op het in voldoende mate beschilt- 
baar zijn van geltwalificeerd personeel, het viiideii vali een evenwicht 
tussen wetenscl~appelijkeltechnisclie ambities en inarktontwildteling 
en tenslotte, liet uitwerken van een gepaste inteinationaliseringsstra- 
tegie. Zo benadrukken Cox et al. (2000) het belang van goed opge- 
leide werlcneniers voor eeii bedrijf; voor liigli-tecli veilt~ires een con- 
ditio sine qua iion o111 een oiiderneiniiig uit te bouwen. Ook in dit 
verband is de nabijheid van - en de interactie inet - kenniscentra, en 
vooral dan universiteiteii, belangrijk. 

Daarnaast dient rnen biiiileil deze oiidernerningei~ een evenwicht 
te vinden tussen technologie- en inarlttgericlitlieid iii situaties die 



gekenmerkt worden door een hoge iiiate van o~lzelte~lieid. 111 huii 
studie van 1999, stellen Deeds, DeCarolis en Coonibs vast dat de 
ltwaliteit van liet onderzoel~steain een belangrijke invloed heeft op 
de productontu~il<keliiigscoiiipetenties vali eeii bedrijf. Deze wor- 
den teveiis positief beïnvloed door de ervaring van de oiideriie- 
inerICEO met het iiianageiiieiit vali product-oiitwiklteling. De 
auteurs van deze studie pleiten ervoor inanageinelit- en oiider- 
zoeksf~lncties strikt gesclieideii te liouden. De iiiinengiiig van 
wetenschappers in liet maiiageiiieilt van een bedrijf beinoeilijkt huil 
inziens liet succesvol ontwiltlteleii en coiniiiercialiseren van 
nieuwe producten, aaiigezien dit hu11 aaiidacht en tijd afleidt van 
onderzoek ei1 oiitwilltelitig. Hierointreiit zijn echter oolt tegen- 
voorbeelden te geven. Eerder daii een strikte opdeling lijkt liet er 
vooral op neer te ltoineii eeii geschikt eveiiwicht te vinden tusseii 
tecliilologisclie (R&D) ambities en objectieven - waarvan het 
effect zich situeert op middellange terinijli - ei1 liet op korte ter- 
niijii realiseren vali omzet e11 toegevoegde waarde. Dergelijlte 
tweeledige doelstelliiig vereist een eveiiwiclitig sainengesteld 
inanagementteain ei1 dito voriiien van organiseren (zie oolt Steyaert 
( l  996)). 

L o  blljki de ratio Pii.D.'s/iion-Ph.D.'s eeii ii~teressaiite indicatie te 
zijli voor liel succesvol doorgroeien van technostarters. Oiiderzoek 
bij 117 biotechnologie starters in de Verenigde Staten (Debacltere et 
al. (1996)) toonde aan dat deze bedrijven die iia vijf jaar iiog steeds 
in hoofdzaal< door Ph.D.'s bevolkt werden, iiiiiider gunstige groei- 
vooruitzichten hadden dan bedrijven inet een meer gediversifieerde 
cotnpeteiitieiiiix. High-tech veiitures staaii dan ook voor de uitda- 
ging liuii tec1iiio1ogische/weteiischappelijl<e sterkte te coinpleineiite- 
reli op liet vlak van bedrijfsvoering ei1 inarlttgericlitheid. Het iiibreii- 
gen van ervaren, coinpleineiitaire i~ianageinentvaardiglieden vor~nt  
dan oolc een belangrijk aaiidachtspuiit (zie ook McGee en Dowliiig 
(l 994)). 

Teilslotte dient het opgemerkt dat high-tech ventures in regel 
s~ieller met vraagstulclcen van iiitel-iiatioi~aliseriiig wordeii gecon- 
fronteerd. Een vaststelling die saineiiliarigt inet de toeiieineiide 
iiiteriiatioilaliseriiig die zich op liet vlak van wetenschap en techno- 
logie zeer expliciet nlanifesteert. Daarnaast observeert meli dat 
liigh-tech bedrijven zicli vaak iii een niche bevinden. Het realiseren 
vali een voldoelide lritisclie massa, ook ei1 vooral in terne11 van 
omzet en marge, impliceert daii ook iii regel iiiternatioiialiseriiig. In 



interviews met oprichters vaii succesvolle bedrijveil in Noord- 
Califoriiië (Bruiio, McQuarrie en Torgriinson (1992)) wordt iiiterna- 
tionale expansie genoemd als één van de kritische mijlpalen voor 
oilderiieiniiigsgi-oei. Deze mijlpaal wordt vlotter genomeii i~aarmate 
de ondernemerICEO eeii positieve houdiiig ten opzichte vaii iiiter- 
natioiialiseriiig belicliaaint, evenals bij een voldoeiide bescliikbaar- 
heid van benodigde coinpeteiities biniien liet bedrijf (Preece, Miles 
en Baetz ( 1  998)). Uit deze studie blijkt dat globale of omvattende 
iilternatioilaliseri~~g bij de aailvaiig vaal< een minder aangewezen 
strategie is. Oin deze vorni van iiiteriiatio~ialiseri~~g s~iccesvol te 
Ituiiiieii impleinentereii, moet de onderneiniiig iniiners kunnen 
bescliiltkeii over een kritische niassa aan ltei~nis, ervaring en iiiidde- 
len. Naarmate deze lu-itische inassa ininder voorhandeii is - een 
lteiimerlt meestal inherent aan startende oiidenieiiiiiigen - is liet Itie- 
zeli voor eeii iiiternatioiiale focus waarbij meli zich beperkt tot eeii 
aaiital wel geltoze~i regio's, waar ook ter wereld, meer aangewezen. 
Echter, indien men erin slaagt deze coiiipeteiities vroeg iil de 
levensloop van de onderneming te verwerven en te ontwikkelen, 
daii blijkt liet snel inspelen op opportuniteiten vali iiiternatioiialise- 
ring wel eeii positief effect te hebben zowel op de oiideriieiniiigs- 
groei als op de motivatie van liet oilderï~eiilend team (Autlo eí al. 
(2000)). 

D. De intel-actie tzissen vermelde factoren: erilkele recente eïlpirische 
inzichteli 

De verscl-iilleiide studies hierboveii aaiigehaald hebben allen het 
belang vail eeii gecoinbiiieei-d lokaal-globaal denken ei1 ageren 
valiuit de high-tecl1 starter benadrukt. Een renderende strategie 
iiizalte iiiteriiatioiialisering Itaii echter sleclits haar vrucliten af- 
wespeii iiidieii tevens de lokale, regionale oiiigeviiig de high-tech 
starter voldoende l<aiiseii biedt bij de uitbouw van een Itritisclie 
inassa vali zowel technologie- als  nark kt gerichte coinpetenties 
(Debacltere (1998), (2000)). I-Iet belaiig vaii die loltale, regionale 
inbedding wordt verder oiiderlijiid dooi- het eiiipiriscli onderzoek 
dat recent werd uitgevoerd voor 125 officieel gebruikte regioiiale 
statistisclie eiititeiten (de zogenaaiiide "Metropolitan Statistica1 
Areas" of MSAs) in de Verenigde Staten (Varga (1999)). De voor- 
naainste resultateii van dit onderzoek wordeii weergegeven in 
Tabel 1. 



TABEL 1 

Regioiinie locofie-fiictoi.eii die iiii~oi~trfie 11ci:oirier.eii (Bron: Varga ( 1999)) 

MODEL l OLS I OLS 

Afliankelijke Vrii-iabclc =Aantal getelde iniiovatiea - lilct naiiie octrooicii cii iiieiiwe pi-oductiiitroduc- 
ties - op MSA iiiveau (logaritmiscli) 
N steekproef = 123 U.S. Melsopolitan Statistical Areas, "= Coefficiënten significaiii op p=0.01-iiivea~i 
Standaardaiiuijlci11gcii op liet geinicldclde tiisseii iiaalijes 
Model: Ordiiiary Least Squares regressismodclleii 
5 1 . o i i :  Varga (1999) 

Op basis vaii dit onderzoek k~miieii volgende vaststelliiigeii wor- 
den gemaakt voor wat betreft het stiinuleren van de iil!lovatie-out-p-Lit 
in eeil bepaalde (MSA-)regioliale statistische entiteit: 

De R&D-tewerkstelliilg iil de industrie in eeil bepaalde regio heeft 
een positief hoofdeffect op de ii~ilovatieve output (zoals gemeten iii 
deze studie) in de beschouwde regionale statistische gebieden, de 
zogeiiaainde MSAs. 

De R&D bestedingei1 aai1 de universiteiten in de beschouwde regio's 
hebben op zich alleeii (dit is watmeer er geen interactie-effecten met 
andere loltale variabelen in bescl~ouwing worden geiiomeil) een statis- 
tiscli significa~~t docl1 ~zegatieflioofdeffect op de gelialiteerde "imovatie- 
o~itpiit" - afl~ai~kelijke - variabele. Zoals we oiiiniddellijl< zulle11 zien, 
heeft het universitair oiiderzoel< iil een regio enltel een positief effect op 
de innovatie-output i11 die regio wanneer er voldoeilde interactie is &IS- 

sen dit academisch onderzoelt enerzijds en de high-tech/professioiiele 
onderiieiningstexkl~lr aiiderzijds. Dit vereist uiteraard tevens een vol- 
doende aanweziglieid van dergelijke higli-tech/professioilele textuur. 

In tegenstelliilg tot voorgaaild hoofdeffect, blijkt dus dat de interac- 
tievariabele wel een positief én statistisch significant effect heeft op de 
afhankelijke variabele. Met andere woorden, de interactie tussen de 
aanwezigheid val1 een bloeiende textuur aan higli-tech venturesistarters 
gekoppeld met de aanwezigheid van een sterke basis in het universitair 



onderzoek in de regio, lieeft eeii bed~iidende en positieve impact op de 
iilnovatie-gezondlieid van de regioiiale statistisclie entiteit. 

Echter, niet enkel de interactie tussen het acadeinisch onderzoek 
ei1 de high-tech oiideriiei~iiiigstext~i~ir heeft een positief effect op de 
verltlaarde regioiiale innovatie-output. Ook de interactie tussen de 
aaiiwezigheid van eeii voldoende mate aai1 professionele oiidei-ile- 
iiiiilgsondei-steuniiig (zoals coiisultaiicy, veiiture capital, juridische 
cornpeteilties) i11 de regio en de iiiate van academisch oiiderzoek, 
lieeft eeii positief ei1 statistisch sigriificailt effect op iiiiiovatie per- 
foi~naiice i11 de regio. 

Verder blijken de onderwijsgerelateerde variabelen (aantal studen- 
ten) evenals de interactie tussen "rai~lzing" ei1 uiiiversitair oiiderzoek 
geeii statistiscli significant effect te liebbeii op iiiilovatie-output op 
nivea~i vali de regio. De té sterlze aanwezigheid vaii grote iiiahire 
ondei-iiemiiigeii blijkt dan weer i11 interactie met de inate vali acade- 
inisch oiiderzoek een significant doch negatief effect te liebbeii op de 
iimovatie-output in de besclio~iwde regio's. 

Kortom, liet beeld dat uit deze studies ontstaat naar de invloed van 
regionale inbedding en loltatie-factoren op regionale innovatie per- 
formance is er een van iiood aan voldoeiide textuur en kritische 
massa iii teillier1 van de interacties ttusseii universitair oiiderzoek 
enerzijds en een higli-tecll, K&D-intensieve industriële omgeving 
aiiderzijds inet daarbij teveiis voldoende oog voor eeii professioneel 
ondersteuilend weefsel. Als we deze beviiidingen zouden extrapole- 
reli naar fenomenen zoals liet clusterbeleid dat in Vlaandereii ei1 
andere Europese regio's vandaag wordt gevoerd (Debacltere (2000); 
Debackere en Van Looy (2001)), daii leidt dit toch wel tot enltele d~ii-  
delijlte vaststelliiigeii. Meer specifiek voor Vlaandereii (Debacltere 
en Van Looy (2001)) blijkt dat maar weinig clusters aan de bijzon- 
dere inix van variabelen die daarnet werd geschetst, voldoen. 

Deze laatste opmerking brengt ons bij de iloodzaal< orn in ilieer 
detail het high-tech veiituring beleid in verschilleiide regio's te aiia- 
lysereri eii te contrasteren. 

111. BEVINDINGEN INZAKE HET OPZETTEN VAN EEN BELEID 
GERICHT OP HIGH-TECH VENTURDJG. 

Zoals daaniet werd aangestipt, heeft higli-tech venhlriiig baat bij 
geografische iiabijlieid. Op zich mag dit zoals geschetst geen ver- 



wondering wekken. Het tot staiid brengen vaii nieuwe producten en 
dieiisten, die stoelen op liieuwe iiizichten iii zowel wetenscliappelijke 
en technologische doiiieiiieii impliceert interactie en kruisbestuiving, 
In gespreltlceii met veraiitwoordelijlíeii actief betrokken in liet uit- 
bouweii van dergelijke initiatieven (Leuven, Caiiibridge, Sophia 
Antopolis) wordt dit herhaaldelijk aangehaald als noodzalíelijke - 
iiiaar vaak over het hoofd geziene - voorwaarde voor het creëren van 
een vruchtbare voedingsbodem voor high-tech veiituriiig in combina- 
tie inet eeii diversiteit aai1 hoogwaardige Iteiiiiis. Iiizalíe deze diversi- 
teit aan Itetiiiis wordt dan weer de rol van líeiinisceiitra en met name 
~iiiiuersiteiten duidelijk. In een recent onderzoek gep~lbliceerd door 
Wired (August~is 3000), wordt een overzicht gelilaakt vali regio's die 
eeii sterke positie bekleden iiizalte higli-tech veiituriiig. 111 deze studie 
worden regio's geïdentificeerd waar verschilleiide hitisclie voor- 
waarden voor liet zich ontwildteleii van high-tecli oiidenieiniiigen 
vervuld zijn. De regio's werden gescoord op vier factoren: aanwezig- 
heid en perfoi~naiitie vali uiiiversiteiten eii lteniiiscentra, aanwezig- 
heid van gevestigde ondeiileini~igen, aanweziglieid van opstartende 
high-tecli ondeniemingen en teiislotte, beschiltbaarheid van venture 
capital. Dat Silicon Valley in dit overzicht de eerste plaats inneemt, 
gevolgd door de Bostoii regio, Israëi, Stocldiolm-Kista ei1 Welsinlti 

-- 
zal geen veiwonderiiig weiciteii3. Hoe deze regio's gekomen zijn tot 
dergelijke positie verdient echter onze aandacht. In de volgende para- 
grafen worden een aaiital coiicrete iiiitiatieven naar venturing-beleid 
verder besprokeii en cruciale ingrediëiiteii inzalíe eeii beleid gericht 
op het stimulereii vain high-tech vent~iriiig geïdeiitificeerd. 

De voorbije 15 jaar leek Duitsland zich maar inoeilijlter te ltuiiiien 
lanceren in de high-tecli i~idustrieën. Het aaiital higli-tech starters was 
iiiteriiiate beperkt. Volgens Lehrer (2000) werden deze probleineii 
veroorzaalít door oiitbrelíeiide schalíels iii de innovatieketen, en dit 
zowel op liet nationale, liet regionale als op bedrijfsiwerlíneinersiii- 
veau. 

Op het ~iatioiiale vlak voriiide vooral de afwezigheid vali goed oiit- 
wildtelde Iíapitaalinarkteii eeii beleinmering voor het opstai-ten van 
nieuwe tecliiiologiebedrijven. Het Duitse fiiianciële systeein werd 
gelteninerkt door de doiiiiiiaiitie vali banken die georiënteerd waren 
op bestaande Duitse iiidustrieën en veel minder oog hadden voor - 



weliswaar meer risicovolle - iiivesteringeii in nieuwe opltoiiieride 
techiiologieëii en liiei-inee sameiiliaiigeiide bedrijfstakkeii. Op regio- 
naal niveau sigiialeei-t Lehrer eeii duidelijk gebrek aan relevante 
structuren en instruiiieiiten, nodig voor liet tot staiid brengen en 
oiidersteuiien van high-tech netwerken. De regio's namen sinds liet 
riiidden vaii de jaren '80 dan oolt een tecliiiologiestiriiulereiide rol op 
zich. Er werden regionale tecliiiologieparken en iilcubatorei-i opge- 
richt. Regionale industriële iietwerlten werden opgebouwd en de 
oprichting van iiieuwe talken van het Frauiiliofer Instit~~ut, zeer suc- 
cesvol als tecliiiologietraiisfer instituut, werd door de Lander gesti- 
muleerd. Het regioliale beleid richtte zich in eerste instantie op liet 
verbeteren van regionale systemen van techiiologietrai~sfer rond 
bestaande industrieën. Er waren echter weinig of geen initiatieven 
voor de Iancering van nieuwe techilologiesectoreii. Er was e11 is 
nochtans eeii ruiine Iteiinisbasis aanwezig op liet gebied van basison- 
derzoelt en toegepast weteiiscliappelijlt onderzoek. De zwaldte positie 
van Duitsland in iiieuwe liigli-tech industrieën situeerde zich eerder 
in het oiiizetteii van deze wetenschappelijlte lteiinis naar cominercia- 
lisat ie in iiie~iwe inarkteil. 

In liet midden van de jaren '90 nainen de Lalider dan oolt eeii aaii- 
tal bijkoineiide initiatieven om de interactie tussen wetenschap en 
ind~istrie te verbeteren en om oiidei~lemerscliap te stiinulereii. Zo 
investeerde Beieren bijvoorbeeld de laatste vijf jaar alleen reeds 5,5 
iiiiljard DEM extra in het opzetten van een breedband IT-iiifrastruc- 
tuur tussen overheidsinstelliiigeii en onderwijs-instituten, in liet uit- 
breiden van technologie-georiënteerde uiiiversiteitsprograi~ima's, in 
liet uitbouweli van interface-cellen voor keniiisoverdracht tussen uni- 
versiteit en bedrijfsleveii evenals tussen oiiderzoeltsiiistelliiigen ei1 
bedrijven, en tot slot in de oiidersteuiiing van oiidei-iieii~ers. Hiellilee 
belanden we op liet individuele ilivea~i; hieromtreiit observeert 
Lelirer begin jaren '80 eeii kliriiaat van risico-aflteriglieid en eeii 
tekort aan oiideniernerschap, dat in de halid gewerkt werd door eeii 
publiek universitair onderwijs waarin ondernemerschap niet werd 
gestimuleerd. In dit verband werden ook een aantal oiiil<aderciide 
maatregelen genomen. De Duitse wetgeving ei1 vooral de strenge 
reglementering iiizalte faliligeil, oiltiiioedigde oiideriieinerschap. 
Begiii 1999 werd de wetgeving echter versoepeld teneinde risico- 
aversie te vei-niindereii. De universiteiten probeerden liet tekort aaii 
oiidei-iiemerschap op te vangen door liet benoemen van gespeciali- 
seerde professoren en door het opstarten van gespecialiseerde cursus- 



sen. De Duitse overheid probeert sinds inidden jaren '90 ook op 
actieve wijze het oi~derneiiierschap in Duitsland te fiiiaiiciereii. 
Prijzen werden uitgereikt ter stii~iuleriiig van regionale biotechiiolo- 
gieceiiti-a, evenals voor liet opstelleii vali Business Plaiis ei1 het pro- 
inoteii van spiii-off netwerlceii rond universiteiten. De overheid iiain 
hierbij teil dele de rol van veilhlre capitalist op zich. 

Coiilpleineiitair aai1 al deze actieve regionale- ei1 overheidsiiiaatre- 
geleii, speelde uiteraard ook de minder rooskleurige ecoiioiiiisclie 
situatie van Duitsland iia de ééniiialting een rol. Oi~deriiemerschap in 
het algeineen, en high-tech venturiiig in het bijzonder, werden ineer 
ei1 ineer als cruciaal gezien oin te konieli tot een meer positieve 
bedrijfseconoiiiische dynainielc. 

Op dit ogenblik worden de resultaten van het gevoerde beleid 
steeds duidelijker zichtbaar. Zo bedroeg de marktkapitalisatie van de 
"Neuer Marltet" 2 10 miljard EUR in 1999. Deze inarktkapitalisatie 
koint i11 hoofdzaak nieuwe teckiiologiebedrijvei~ ten goede. 

De bekeiidste - ei1 ook ineest tot de verbeelding sprekende - "liigli 
tech" regio is oiitegeiispi-ekelijk Silicon Valley. Onderneiningen zoals 
tiewlett Paclcard, SbJN Ivíicrosysïeins, Iiitel ei1 Cisco zagen hier het 
leveiisliclit. Silicon Valley is een gigantisch experiinenteerlabo voor 
innovatie en oiidenieinerschap. Voor elke succesvolle tecluiostarter 
zijn er minstens tien technostai-ters die falen iii het realisereii van huil 
doelstellingeil. Een recent overzicht door Saratoga Venture Fiiiance 
(Cliaiices for a High-Tech Start-Up (2000)) tooiit bovciidien aan dat 
in de Valley inoineiiteel: 

1. De Itans vali "idee tot IPO" 6 op 1.000.000 bedraagt; 
2. De ltails vali "ondenieiiiiiigsplaii tot IPO" 6 op 1.000 bedraagt; 
3. kans van "gestalte ei1 gefiilaiiciei-de venture tot IPO" 1 op 10 

bedraagt. 

Met aiidere woorden, inherent aan de succesverhaleii in de Valley, 
zijii de gevallen van iiiislukken ei1 falcii. Het is trouweiis zo ongeveer 
een "cliclié" gewordcii dat de succesvolle Silicon Valley entrepreileur 
minsteiis twee inisluldciiigen op zijn of liaar iiaani heeft, vooraleer liet 
echt wilde luldten (Nesheim (2000)). En, uiteraard leiden niet alle 
inislukkingeii uiteindelijk tot succes. Soiiiiiiigen leren iinmers nooit 



~i i t  de "fouteiin die ze liebben gemaakt. Vandaar de aaiizieiilijke "fai- 
lure rates" in de Valley. Echter, de tolerantie voor en de cultuur van 
experirneilteren iiiet ondeinenierscliap, het daarbijllorend faleii, en 
het leren uit deze iiiislukkingeii, heeft vaii Silicoii Valley liet succes- 
verhaal geinaakt dat we vandaag allen kenneii, bewondereii en ook 
wel eiiigszins beilijden. 

TABEL 2 

TOP-20 Silrcoiz Vallev ( H I I I O L I ~  (1999)) 

Silicon Valley telt vandaag meer dan 8.000 high-tecli bedrijven 
met eeii totaal gecoiisolideerde oiiizet van meer dan 200 iniljard dol- 
lar. Het twee iniljoeii iiiwoiiers tellende Silicon Valley iieeint hier zelf 
65 iiiiljard dollar vali voor zijli rel<eiiiiig. Het gemiddelde jaarsalaris 
in de regio is het dubbele van liet Ainerikaaiise gemiddelde. Silicoii 
Valley telt de grootste concentratie aan bedrijven in sectoren als com- 
puters, halfgeleiders, telecom-apparatuur, software en internetsoft- eii 
hardware. Daariiaast valt een sterke positie op in bioteclinologie. 

Wat echter af en toe uit het oog wordt verloren is dat deze cijfers 
de resultaiite zijn vaii een ontwilcltelingsproces dat reeds startte voor 
de tweede wereldoorlog en waarin de Stanford University evenals 
Berlteley een sleutelrol speleii. Stanford University werd geopeiid in 
1891 en de opeenvolgende rectoren wareii actieve pleitbezorgers van 



liet coiicept 'oiideriieinende universiteit'" Daainaast zijn er iil de 
regio ook nog de Sailta Clara Uiiiversity ei1 de Saii Jose State 
Uiiiversity. Elk jaar zorgei1 zij saineil voor 4000 nieuwe iiigeiiieurs 
op de arbeidsriiarltt. 

111 1951 opeiit Stanford Uiliversity het Stailford Iildustrial Park 
waardoor 234 liectai-e universiteitsterrein ter bescliikkiilg gesteld 
wordt voor iildustriële projecten. Het eerste bedrijf dat er zich ves- 
tigde was Varian Iildustries, liet tweede Hewlett Paclíard. Vaildaag 
telt dit park 150 bedrijven actief op het gebied vaii elelttroilica, soft- 
ware, biotechnologie, finailcieriiig, strategische inaiiagemeilt coiisul- 
ting en venhlre capital. 

Niet enlcel de aailwezigheid vaii Stailford ei1 Berlceley is iil dit 
líader belailgrijlc. Ook de erg vroege aanwezigheid van Fairchild 
Seiniconductors (opgericht iil 19571, zelf een spin-out vali Bel1 
Laboratories, is eeii belailgrijlt gegeveil (Keniley e11 voii Burg 
(1997)). Zoals Figuur 3 duidelijk inaakt, liggeil medewerkers van 
Fairchild Seinicoilductors op huil be~1i-t aai1 de oorsproilg vaii een 
veelheid aan high-tech bedrijven (de "Fairchildreil"), waartoe AMD 
en ook Intel belioreil. In die zin wordt het oolt d~iidelijlt dat naast 
"ondeinemende universiteiten," de aanwezigheid val1 bedrijven en 
een pro~essioiieie ondersteunende textu~iï - inet de hierin beli- 
chaamde keniiis ei1 expertise - inede aai1 de oorsproilg liggen van 
regionale dynainielteii vaii ecoiiomische ontwikkeliilg en groei. In dit 
verband kuniien oolt de oiiderzoeltslaboratoria opgericht door IBM 
(San Jose Laboratory, opgericlit iil 1952) ei1 later Xerox' Palo Alto 
Research Center (PARC) niet oilvei~neld blijveil. Op dergelijlíe 
lilailier oiitstaail regionale lteiiiiisnetwei-l<ei~ die al siiel eeii ziclitbaar 
e11 legitiem lti~ooppuiit wordei? in globale ltennis- en oildenleinersilet- 
werlten (Van Dierdoilck, Debacltere et al. (1991)). Met aildere woor- 
den, het voordeel val1 goed uitgebouwde regioilale iletwerlíeil vaii 
Itennis ei1 oiiderneinerschap is dat ze silel oiiderdeel worden van glo- 
bale, sooi-tgelijke netwerkeii. Er oiltstaat dus eeii evolutie van een 
geïsoleerd netwerlt liaai- eeil netwerk iil en tussen aildere iletwerkeii. 

In de jaren '60 en '70 kent Silicoil Valley een sterlte groei. Het 
aaiital start-ups iil de periode 1956-65 biniieii de halfgeleiderindus- 
trie bedraagt "ainper" 10. Iii de periode 1966-76 zijn dit er reeds 60, 
tien jaar later (1977-87) zijii dit er 157. Toch breekt iii de jare11 1980 
voor Silicoii Valley ook een moeilijke periode aaii. De halfgeleider- 
industrie evolueert ineer ei1 meer naar eeil situatie waarin operatio- 
nele excellentie en inassaproductie het verschil n~alcen iiizake oiider- 



iieiiiiiigsperfoi~iiance. Met name eeii aantal Japanse producenten oiit- 
poppen zich als superieur en de gevolgen latei1 zicli voelen, ook iii 
Silicon Valley. Zo dient Iiitel, in de jaren 1980, 8000 medewerkers te 
ontslaan. Iiitel trekt zicli terug uit de geheugeiiniarkt en legt zich vol- 
ledig toe op iiiicroprocessore~i. In die zin wordt ook liet standpunt 
vaii Kenney en voii Burg (1997) duidelijk. Zij inerken terecht op dat 
een veelheid aan factoren een rol speelt inzake het creëren van een 
"high-tecli entrepreiieurial" regio (zie ook hoger). En liet betreft hier 
niet enkel "culturele" aspecten - zoals waarden of nog orgaiiisatie- 
structureii. De teclinologieëii zelf en hun intriiisiek oiitwildtelpad5 
spelen evenzeer een rol, dit in combinatie inet de strategie eii de 
iinpleinentatie ervan door de dominante spelers. 

Met andere woorden, liet succes van een aantal regio's - en dus de 
relevantie van eer1 aantal competenties - kan iiiet los gezien worden 
van de levenscyclus van de geïmpliceerde tecliiiologieën (zie ook 
Lai~glois eii Robertsoii (1992); (1995)). Vandaar de noodzaal< oin 
eveneens op regionaal niveau te vermijdeli dat men aan het Not- 
Inveiited-Here syiidroom gaat lijden (Debacltere (2000)). Een 
gezonde high-tech regio heeft dan ook een dwingende behoefte aaii 
eeii inix vaii tecl-inologieëii. Net zoals in de "oude economie," zijn 
technologische morio-culturen ten zeerste uit den boze \vil Inen eeii 
regioiiale innovatiedyna~niek in stand houden. Een gezoiide diversi- 
teit in de regioiiale techiiologie-basis is weiiselijl< en aan te raden. 
Zoiiiet dreigt Inen té afhankelijk te worden van liet wel en wee van 
een bepaalde technologische groeicyclus. Met alle iiiogelijke nefaste 
gevolgen vaiidien. Europa's liuidige rolmodel, Finland, inaakt zich 
dus terecht zorgen over de continuïteit van zijn weliswaar grote suc- 
ces als Nokialand. Indien de diversiteit vaii de (regionale) technolo- 
giebasis bijgevolg niet goed gemoiiitoreerd wordt (en hier bewijzen 
techiiologie~~erkeniiingen bij uitstek hun nut, Ziiiimerinanii et al. 
(2000)) door de actoren uit de "Triple Helix," dan zijn de gevolgeli 
vaalt iiiet te overzien op het ogeiiblilt dat coiicussereiide of nieuwe 
tecliiiologieën de regionale "sterke puiiteii" gaan aanvallen en ver- 
zwaklteii. 

Wat Silicon Valley zo distinctief en zo competitief maakt is dan 
ook de breedte vaii de ltennis en teclinologie die aanwezig zijn even- 
als het feit dat de regio duidelijk de vaardighedeii bezit oin zich coii- 
tinu te blijven oiitwildtelen, te herbroiiiieii en te diversifiëren. De aaii- 
wezigheid vaii eeii voldoende kritisclie inassa in een veelheid aaii 
coiiipetentiedoineineii in combinatie met geografische nabijheid wol-- 



FIGL UR 1 
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den door het Stanford Research Insititut-e gezien als sleiiteleleiiienten: 
"The region possesses a special kind of iiifrastructure tliat has iii 
effect iiistitutionalized innovatioii in teclinical fields across tlie board. 
The Bay Area is unrivalled in sheer variety of compaiiies aiid level of 
fonnal and iiifoi~iial networking amoiig compaiiies iii teclii~ical 
fields. Hardware and software are closely aligned. Prototype deve- 
lopnient aiid eiigiiieeriiig is particularly stroiig. It is this cross-cutting 
strengt11 - aiid econoinic infrastr~icture comprising stroiig teclinology, 
liuii~an resolirce, capita1 input, aiid iiurnerous iiidustrial synergies - 
tliat maltes Northerii California a magliet for top engiiieeriiig talent, 
iiiiiovative stal-t-ups, and major brealtthro~~ghs i11 techiiical fields 
across tlie board." (SR1 Intei-i~ational (1988)) Eeii kenrnerk dat ook 
door Saxenian (1994) wordt beiiadi-~iltt: "Most coinpanies or stable 
regioiis pursue a siiigle techiiical option and, over time, becoine 
iiicreasingly coinmitted to a siiigle techiiological trajectory. A 
iietwork-based regioiial econoiny like Sillicoii Valley, alternatively, 
geiierates aiid pursues a rich ur.l*uy of technological aiid oi-gaiiisa- 
tioiial alternatives." 

Opvallend ook is de ltleintooii die gelegd wordt door heel wat 
auteurs (zie onder meer Collins en Poi-ras (1994)) op de manier van 
bedrijfsvoering enerzijds en de dynamiek in de regio anderzijds. 
Iiizake bedrijfsvoering is vooral het rolinodel van HP de literatuiir 
ingegaan als toonaangevend. Veel nadnik wordt hierbij gelegd op 
participatie biiiiieii een a-hiërarchische, iiifoi~nele manier van 
bedrijfsvoering waarbij ook uiterlijlte status geininiinaliseerd wordt. 
Biniieii de regio stelt men naast coiiipetitie ook eiionn veel interactie 
vast. Het betreft ontiiioetingeii ei1 discussies, zowel tussen persolieel 
van bedrijven als inet acadeniisclie partners. Ook inzalte uitwisseling 
van iiifonnatie kissen expei-ten en "juniors," zowel techiiiscli als 
bedrijfsmatig, stelt inen een opvalleiide openheid vast. Naast liet 
delen van een gemeenschappelijke "ouder" - zoals Stanford e11 
Berkeley, maar in de jaren '50 ei1 '60 ook Faircliild Conductors, één 
van de eerste grotere seini-conductor producenten, waar tal van iiige- 
nieurs de eerste jaren van hun cai-riere doorbrachten - is ook de 
fysieke nabijheid een belangrijk gegeveii. De regio wordt als het 
ware iiatuurlijk begrensd door enerzijds de oceaan en aiiderzijds het 
Saiita CI-LIZ gebergte. Uiteindelijk betreft het een gebied van "amper" 
80 h lengte en enkele tientalleli h breedte. Dus naast technische 
verwantschap, speelt evenzeer fysieke nabijheid een rol. Deze facili- 
teert de nodige interactie tussen een diversiteit aan actoren en coin- 



petenties, zo broodnodig wil meli innovatief onde~-~ieinerschap laten 
oiitltieineii en groeien. Dergelijke interactie wordt gelteilinerkt door 
eeii openheid en iiifonneel karaltter die in schril contrast staan met de 
ineer klassieke iiianieren van hiërarchische bedrijfsorganisatie. 
Vernoemde auteurs wijzen erop dat dergelijlte, liieer netwerkgerichte, 
inanier van organiseren, in combinatie met een atmosfeer en cultuur 
waarin risico - en dus mislultlting - iiorniaal worden bevoiiden6 en 
zelfs aaiigeinoedigd, de Valley in staat heeft gesteld om de crisis tij- 
dens de jareii 1980 versterltt door te ltoiiieii. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de in de jareii 1970-80 ininder gediversifieerde Route 
128 (Boston), waar onderiieiilingeii als DEC de probleinen nooit echt 
te boven zijn gel<oineii. 

Hiiioul (1999) zet een aantal van deze ingrediënten verder op 
een rij. Zoals reeds dilidelijk werd, is de aanwezigheid van kennis- 
centra (in dit geval Stanford én Berlteley) cruciaal. Naast technische 
expertise en luiow-liow leveren deze Itenniscentra ook andere brood- 
nodige specialisteii aan. Het betreft hier in eerste instantie inana- 
geinentcoinpetentie alsook juridische expertise. Daarnaast wordt 
Silicon Valley gekennierltt door een internationale gerichtheid. De 
continue instrooni van inensen uit andere regio's uit de US inaar ook 
uit E~iropa en Azië wordt gezien als eeii essentieel inodererend 
eleiiieiit. De aldus ontstane diversiteit draagt opnieuw bij tot het creë- 
ren van een geschikte voedingsbodein gericht op (internationale) 
high-tech vent~iriiig. Inzalte werltcultu~is wordt dan weer enige inate 
van liomogeiiiteit naar voor gesclioven: de regio wordt gekeninerkt 
door "freedom of exchange of ideas," infoniiele iiianieren van 
saiiieiiwerlting ei1 een cultuur waarin oiidei~ieinen wordt gestiiii~~- 
leerd, zelfs als dit leidt tot inislukkeii. Een filosofie die wordt gedeeld 
door de acadeinisclie wereld, liet bedrijfsleven en de overheid. 

Coinpleinentair hieraan is de sterke aaiiweziglieid van venture 
capitalists en privé-investeerders: de regio neeint één derde van alle 
venture capita1 in de Verenigde Staten voor zijn reltening. Cruciaal is 
de intensiteit van saineiiwerkiiig hlsseii iiivesteerders en iiiiiovato- 
reiileiitrepre~ieurs. Saineiiwerlting en begeleiding betreffen veel meer 
dan financiële participatie; het actief bijdragen tot de uitbouw vaii 
eeii professionele organisatie evenals de netwerltiiig, de voi-mgeving 
en de uitbouw van strategische allianties behoren evenzeer tot deze 
iiiaiiier vaii werlten (zie ook Haiiseii et al. (2000)). Daainaast 
beschikt men in de Verenigde Staten over goed uitgebouwde kapi- 
taalinarkten die toelaten oin tweede en derde ronde financieringen 



efficiëiit te realisereii eii die bovendien voor de venture capitalists 
een iioodzakelijke (exit)voorwaarde vormen oiii hun activiteiten te 
ontplooieii. Een bijlcomende troef van Silicon Valley betreft tenslotte 
de leveiisliwaliteit van de regio, zowel iilzalce klimaat als cultu~ir. 
Teiislotte is de aaiisluitiiig bij de Amerikaanse markt eeii cruciaal 
inacro-ecoiloiiiisch gegeven: de omvang ervan laat toe siiel(1er) te 
groeien op grotere schaal. 

C. Caril bridge 

111 1954 lcoos de overheid van de regio roiid Caiiibridge expliciet voor 
een planningsbeleid dat de toeneiiieiide immigratie in de regio inoest 
afreiiiinen. Door het afwereii van iiidustrie op grote schaal ~ i i t  de 
regio, wou inen liet historiscli universiteitskaraltter van de stad bewa- 
ren. Daar deze inaatregelen de saineiiwerkiiig tussen Cainbridge 
Uiiiversity e11 de op wetenschap ei1 onderzoek gebaseerde iiid~istrie 
sterk bemoeilijkte, werd er door de Universiteit een voorstel uitge- 
werkt om bepaalde voimen vaii groei, met name de vestigiiig van 
high-tech bedrijven, wel toe te lateii. Dit voorstel werd i111970 door 
de regionale overheid goedgekeurd ei1 vorint sindsdien de richtlijn 
voor de oiitwilckelingeii roiid Cainbridge. 

Vaiiuit de universiteit ontstoiiden roiid de competenties op hel vlak 
van elelctroiiica, iiistruinentoiitwild<eliiig ei1 compiitiiig, verscliilleiide 
higli-tecli spin-offs e11 consultiiigbedrijveii, waaniit op h ~ i n  beurt 
weer iiieuwe bedrijven tot staiid kwaineii. Deze coiisultingbedrijveii 
verzorgdeii de saineiiwerkiiig tussen de industrie en de acadeiiiisclie 
wereld. Nationale oiiderneiiiers besloten zich roiid de universiteits- 
stad te vestigen ei1 ook grote iiiultinatioiials plaiitteii kleine vestigiii- 
geil in de regio. 

Iii 1996 bedroeg de bevolltiiig iii Cainbridgesliire meer dan 
700.000 iiiwoiiers. Hiervan waren 28.000 meiiseii tewerlcgesteld in 
892 high-tech bedrijven. In de periode 1994-1995 werden 87 iiieuwe 
bedrijveii opgericht iii liigh-tecli sectoreii. Volgeiis Jiin Martin vaii 
3iGroup is het succes vaii de tecliiiologievallei roiid Cainbridge eeii 
gevolg vaii de aanweziglieid vaii verscliilleiide factoren: de aanwe- 
zigheid van iiinovatiebrorineii (kennis), fiiiancieringsiiiogelijlchedei~ 
en een hoge kwaliteit vaii leven in de regio, de aanweziglieid van een 
voldoeiide kritische iiiassa aan coinpeteiities iiizake bedrijfsvoering 
en tenslotte de wisselwerking t~issen lokale initiatieven en inteiliatio- 
iiale sameiiwerking. 



Een eerste deteriniiiaiit is de aanwezigheid vali innovatiebi-oiiiieii. 
Cainbridge Uiliversity is ééii van de meest gereiioinineerde universi- 
teiten ter wereld, liiet een zeer sterke kennisbasis zowel op weten- 
scliappelijlt als op inaiiageiiieiitgebied. Noteer dat ook hier resoluut is 
gekozen voor eeii inodel van "ondei~~emeiide" universiteit. Een 
tweede factor zijn de uitgebreide finaricieriiigsmogelijltheden voor 
stal-t-ups: inet Londen als naburig financieel centruiii is er voldoende 
venture capital van hoog niveau aanwezig. Als derde factor ideiitifi- 
ceert Jim Martiii de gezonde fiscale en culturele orngeviiig. Een 
omgeving die een hoge kwaliteit van leven garaiideei-t, inaaltt het 
voor een regio en haar bedrijven immers mogelijlt de beste intenia- 
tionale werltiieiners aan te trekken. Op bedrijfsspecifiek niveau beiia- 
dnikt hij het belaiig van de aanwezige manageinentcapaciteiten en de 
globale marketing- en verkoopscoinpeteiities van de bedrijveil rond 
Cambridge. Als laatste factor, benadnikt hij het belang van evenwicht 
tussen endogeiie groei en buitenlandse investeringen (exogene groei) 
in Cambridge. Wanneer buitenlandse oiidesneniiiigeii zich vestigen in 
de regio, vergroot dit de leennogelijlheden van de lokale high-tech 
bedrijven. Een al te hoge concentratie van buitenlandse bedrijven is 
echter niet gewelist, aangezien de regio zich de gegenereerde econo- 
in~sche eii sociale effecten zelf wenst toe te eigenen. 

Al deze iactoreil waren bevorderlijk voor het opstarten van high- 
tech venhires rond Cainbridge Uiiiversity. Eind de jareii 1980, wer- 
den de succesvol opgestarte bedrijveii echter geconfroiiteei-d met toe- 
nemende groeiproblemen. In "The Caiiibridge Phenoinenoii: Tlie 
Growth of High Technology Iiidustry in a University Town" van 
Segal Quiiice Wicltsteed Limited (1990) identificeert men als meest 
voorltoineiide probleinen de onwil van stichters oin huil bedrijveii te 
laten groeieii eii liet tekort aan steuii van grote bedrijveii, fiiiaiiciële 
instelliiigeii en de overheid. Er waren ook geen grote, lokale succes- 
bedrijven die voor de kleine start-ups eeii voorbeeldfunctie ltondeii 
vervullen. Tenslotte was er gebrek aan hooggeschoold personeel ei1 
de toenemende druk vanwege demografische aangroei, verkeersaan- 
groei, huisvestingsiiodeii en milieuprobleinen. Er lwaiii protest va11 
de loltale bevolking tegen de voortdurende uitbreidilig van liet iiidus- 
triegebied. De druk op de levenskwaliteit ging ook het aaiitrekkeii 
van buitenlandse topinedewerkers bemoeilijken. Eind de jaren 1990, 
werd in Cainbridge het ICT inodel (infoi~nation aiid telecommunica- 
tion techiiology) als mogelijke oplossing voor dit probleem naar 
voren geschoven. Begrippen als teleworkiiig, telegovemiiient, tele- 



learning, teleinedicine, e-coininerce en snlai-t cards, zouden verdere 
uitbreidmg van de techiiologiezoi~e inogelijk malten inet iniiiimale 
effectei? op de leveilskwalitcit. Deze uitbreidii~g naar het iioorden en 
liet zuiden is onderhlssen volop aan de gang. 

D. Sopli7icr Antipolis 

Cainbridge's belteildste Europese rivaal is Sophia Antipolis aan de 
Franse Azureidíust. Iii 1962 oiltstond er een iild~istriezoile te Valboime, 
waar onder andere IBM en Texas Iiistruiiiei~ts zich vestigden, In 1965 
werd de Sophia Antipolis Universiteit te Nice opgericht. Als iilcubator 
voor publielte en private, wetenschappelijlte, iildustriële ei1 tertiaire 
activiteiten, werd door de departementale overheid in 1972 liet weten- 
schapspark Sophia Aiitipolis opgericht. Vanaf 1974 vestigden verschil- 
lende bedrijven ei1 oildenvijsinstelliilgeii zich op de site. 

Begiii 1999 wareii er 1164 bedrijven gevestigd, waarvaii meer daii 
300 actief iii de sectoren ICT, elektroilica ei1 gezoiidheidsweten- 
schappen. Van de 20.530 werlmeiiiers, waren er ongeveer 10.000 in 
deze sectoren tewerkgesteld. Meer dail 5.000 oilderzoelters ei1 stu- 
denteli werken voor n!rblieke oiiderwijs- en onder~oeksinstellingen in 
de regio. Ook buiteiilaiidse bedrijveil vestigdeii zich op l.iet plateau. 
Er beviildeil zich 110 buitenlaiidse ondernemingen in Sophia 
Aiitipolis, waarvaii 48 Europese en 43 Noordanieril<aailse. 

De evolutie vail liet wetenschapsparlí toont dilidelijk aai1 hoe 
belangrijk de locale wetenschappelijke iiifrastnickiur is en hoe traag 
en complex het bouweii vail eeii "weteiiscliappelijke agglomeratie" 
is. Sopliia-Aiitipolis werd opgericht in een regio zonder eiiige iildus- 
triële traditie, met de bedoeling iiinder afliaidíelijlí te worden vail het 
seizoensgeboiiden toerisme. De idee begon als een privé-project, 
geleid door Piei-re Laffitte, directeur van de "Ecole Nationale des 
Mines de Paris," maar werd door gebrelt aan fiilailciële iniddeleii al 
ga~iw overgedragen aan de publielte sector. Grote bedrijven zoals 
France Télécoin vestigdeii er zich. Na verloop van tijd tekenden zich 
twee lioofdactiviteitei~ af: ICT (65% van de tewerltstelliilg in het 
park) ei1 levens- ei1 gezondheidsweteiischappei~ (20%). De vooruit- 
gang van het park werd initiëel echter enkel gedreven door de externe 
inbreng vaii grote bedrijven die er zich vestigden. In de jaren 1980 
deden zich een reeks positieve veranderingen voor. Teil eerste werd 
de endogene kennisbasis vaii de regio sterlt uitgebouwd. De 
Universiteit van Nice werd verder uitgebouwd en Ingenieursscholen, 



gespecialiseerd in ICT, werden opgei-iclit. Oildei-tussen hadden ook 
alle belangrijke Franse onderzoeksinstellingeii een vestiging in het 
park. Zo ontstoiid er ccn lokaal aanbod van liooggeschoolden c11 ecii 
verhoogde interactie tussen onderzoek en industrie via de studenten. 

Een tweede positieve factor was de vestiging van bedrijveii die 
gespecialiseerde diensten aanboden aan gevestigde high-tecli ondei- 
iieiniilgeii. Een laatste positieve evolutie was het oiitstaaii vaii spiii- 
off bedrijveii vanuit de belangrijkste oilderzoeltsinstellii~geii en de 
vestiging vail KMOs die val1 de concentratie vail oiiderzoeltspoten- 
tieel gebniilt wensten te rnakeil. Toch bleef de groei van Sophia 
Antipolis in al te grote niate afhanltelijlt vail R&D afdelingen van 
grote oiidei-neinii~gen en niet van eiidogeiie interacties en daaruit- 
vloeiende oi~deixen~iiigsinitiatieveii. 

Pas in het begin van de jaren 1990, met de crisis in de computer- 
industrie, veraiiderde deze gang val1 zakeii drastisch. De grote 
onderilemingeil inoesteil inlcriinpeii ei1 besteedden activiteiten uit. 
Door de goed opgebouwde loltale Iteiinisbasis lton hierop loltaal 
worden ingespeeld, wat resulteerde in de oprichting van nieuwe 
bedrijven, zowel "nieuwe" start-ups als spin-offs van grote oildenle- 
n~ii~rzen. Rij de renrgaiiisatie van deze grote nnderneiningen wensten 
vele werlmeniers iii de regio te blijven wollen. Ze zochten nieuwe 
tewerkstellingsopportuiiiteiteil, wat leidde tot de creatie van nieuwe 
onderneiiiiilgeil. Grote oilderneniingeii, zoals IBM en Texas In- 
strurnents, zagen de iioodzaak in van saineilwerltingsverbanden om 
het hoofd te bieden aan de crisis. Professionele associaties en clubs 
werdeii opgericlit in de regio. Grote eii kleine onderiieiniilgen giii- 
gen saineiiwerkeil e11 resources werdeii gedeeld, wat endogeile lteii- 
niscreatie versterkte. 

Activiteiten waar echter geen endogene kennisgroei en -diffusie of 
sainenwerking werd gecreëerd, zoals gezondl~eidswetenscliappen, 
zijli weinig succesvol in Sophia Ailtipolis, olidaillts het feit dat er wel 
degelijk een loltale markt voor bestaat. Het huidige succes van 
Sopl~ia Antipolis is dus te wijten aan de aanwezigheid vail dezelfde 
reelts factoren als hoger reeds beschreven in dit artiltel, die echter 
zeer sequentieel tot stand kwamen, eerder dan de inultiplexe, inulti- 
factoriële omgeving die we in Silicon Valley aantreffen. 

Vooreerst is er in de regio een kritische massa aan kennis voorliail- 
den. Zowel gevestigde bedrijven als onderzoeksiilstellingeil en uiliver- 
siteiten beschiklteil over keincoinpeteilties op vlak van ICT, natuur- en 
gezoildheidswetenschappen. Publieke onderwijs- en onderzoeltsinstel- 



liiigeii hebben zich dusdanig ontwikkeld dat ze aan de noden van 
(grote) bedrijveii hlniieii tegeiiioetkomeii. Saineiiwerkiiig ei1 partner- 
ship tussen publieke instellingen en bedrijven leidden niet alleen tot 
uitstekende resultaten voor de industrie, ook de oiiderwijs- en oiider- 
zoeltsprograii~ina's werden erdoor gevalideerd en verbeterd, wat ten 
goede kwaiii aai1 de iiitemationale uitstraling van deze programina's. 
Het intei~iatioiiale karakter vali de bedrijveii en liuii werknemers ver- 
sterlct deze keiiniscreatie. Ook de aanwezigheid van twee intei-natio- 
nale scholen draagt hiertoe bij. De inooie omgeving en de kwaliteit 
van het leven in Zuid-Franksijk vonneii een andere oingeviiigsfactor 
die bijdraagt tot het succes van Sophia Antipolis. Die omgeving inaakt 
het mogelijk inedewerlters van lioog niveau aan te treldteil o111 er te 
ltoinen wonen en werken. De streek bescliilt over de nodige infrast- 
mctuur oiii iiiteiliatioiiale culhirele, wetenschappelijlte en politieke 
eveneinenten te organiseren. Ook de geavanceerde telecoininunicatie- 
infrastnichiur en de nabijheid van de luchthaven van Nice makeii het 
voor bedrijven mogelijlc oin op internationaal vlak te werken. 
Tenslotte vormt de brede waaier aai1 diensten voor en relaties tussen 
bedrijven op de site een belangrijke succesfactor. Seivice- en consul- 
tiligbedrijven, hotels en andere faciliteiten zorgen voor de nodige 
oiidersteuiiiilg van het bedrijfsleven. Misscliien nog belailgrijlter zijn 
de vele socio-professionele verenigingen, gespreksfora en clubs, waar 
bedrijveii partners ontmoeten die nodig zijn voor het opstarten en suc- 
cesvol ontwikkelen van hun activiteiten. Het is echter pas tijdens de 
laatste tien jaar dat er in Sophia Antiplois een dynaiiiiek van endogene 
groei op gang gekomen is. Alle ingrediënten waren daartoe weliswaar 
aanwezig, doch iiieii had eeii bedrijfsecoiioiiiisclie schok nodig oin eeii 
culh~urschol< te induceren die "oiidei-neinerschap" legitimeerde en sti- 
inuleerde. 

Aan de K.U.Leuveii werd reeds in de jaren '70 een cel gecreëerd - 
K.U.Leuven Research & Developineiit - gericht op de transfer van 
wetenschappelijlte en teclinologisclie lceniiis naar de maatschappij e11 
meer in het bijzonder liet bedrijfsleven. Om dergelijke transfer te 
realiseren werd een veelheid aan initiatieven geïnitieerd en werdeii de 
nodige instniinenteii ontwil<keld. Een beweging die werd e11 wordt 
gestuwd door het beleid van de ~iniversiteit waarvan de "oiiderne- 
mende" ~iniversiteit één van de lu-achtlijnen is. 



K.U.Leuven R&D bestaat uit eeii inultidiscipliiiaire staf van juris- 
ten, ecoiioinisteii ei1 ingenieurslwete~iscliappers en gespecialiseerd 
adiniiiistratief eii financieel personeel. Zij bieden adviserende Cjuri- 
disclie, financiële, technische), coördinerende, administratieve en 
inforinatieve ondersteuning op het gebied van iiinovatieadvies en 
technologieberniddeliiig; consultancy- ei1 oiiderzoelts- en ontwikke- 
lingscontracten voor nieuwe producten, productieiiiethoden en tech- 
nologieën. Daarnaast oiitwikltelt K.U.Leuveii R&D een actief 
octrooi- en licentiebeleid; niet Belgische en buitenlandse bedrijven 
wordeii regellilatig licentie- en sublicentie-overeeiikoinsteil geslo- 
ten. De strategie met het oog op de valorisatie van het onderzoek 
oinvat de opricliting van een octrooifonds teneinde de algeinene 
toegang tot octrooieriiig vali innovatieve oiiderzoeksresultate~i te 
vergemaltltelijlten en te bevorderen. 

Aansluitend wordt recent een erg actieve rol gespeeld inzake de 
opricliting van nieuwe, onderzoeltsgerichte en iniiovatieve bedrijven. 
Dit wordt gestimuleerd door ondernemers advies en oiidersteuiiiiig te 
bieden alsook toegang tot risicokapitaal via het Innovatiefonds 
Geinma-Frisius (sinds 1711 011 997). Het Geinma-Frisius fonds finan- 
cierde reeds de opstart vali 14 spin-offs (eind 20001, waarvan 8 in de 
loop van 2000. Dit brengt het totaal aantal spin-offs oiltstaan vaii~lit 
de K. U .  Leuven op 4 1. Accoiiiiiiodatie en beheersondersteuning zij11 
bescliilbaar in het Innovatie- en Iiicubatiecentruin, dat door zijn lig- 
ging op de campus een nauwe sainenwerlting inet de uiiiversitaire 
laboratoria en oiiderzoekseenhedeii stiinuleert. Het succes van 
diverse spin-offs inet iiiteniationale bekendheid is het resultaat van 
liet beleid inzalte tecliiiologieoverdraclit dat iii de loop der jaren 
gegroeid is. 

Tenslotte wordt actief gewerkt aan het opstarten van bedrijfsacti- 
viteiteii voor nationale en iiiteriiatioilale onderzoel<sinteiisieve 
bedrijven iii het Weteiischapsparlt. Nieuwe innovatieve bedrijven, 
spin-offs van universiteiteii en oiiderzoeltsiiistelliiigeii, en R&D- 
afdeliiigen van bestaande bedrijven kunnen voordeel halen uit de 
ligging van het Weteiischapspark, dichtbij de K.U.Leuven eii 
IMEC, liet Iiiteruniversitair Centruin voor Miltro-Elektroiiica. Het 
schept eeii stiinulerende oingeviiig voor de lteniiis- en teclinologie- 
overdraclit tussen iiiternatioilale vermaarde onderzoekers en onder- 
nemers. 

Recent startte inen vanuit K.U.Leuven R&D en IMEC liet 
Leuven.Iilc netwerk (in nauwe saineiiwerkiiig inet Caiiibridge 



Network), waarbij de loltale bedrijfswereld, professionele adviseurs 
ei1 de universiteit gezameiilijk een aantal iiiitiatieven neiiien ter be- 
vordering vaii de welvaartscreatie binnen de regio. De ambitie vali dit 
project, gedragen door de top van de ~iilivei-siteit en IMEC, de lokale 
spin-off oiidei-nemers, en het stads- en proviiiciebestuur, bestaat erin 
d~i~irzame welvaartscreatie te bevoi-dereli door de eiidogene ei1 exo- 
geiie creatie en groei val1 lteiinisintensieve bedrijven iil de regio. 
Naast het zorgen voor de nodige infrastructuur, betreft het evenzeer 
het actief stilnuleren van idee-uitwisseling en netwerltvoi~ning. 
Bestaande gevestigde R&D iritensieve ondei-neiniiigen in de regio, 
zoals Philips ei1 Telind~is, zijn vanuit dit perspectief evenzeer betrok- 
lteil pal-tij . 

Deze netwerkvonniiig is immers van groot belang voor het aaii- 
trelcken en ondersteunen van nieuwe bedrijven en spin-offs. Het inul- 
tidiscipliiiaire team van K.U. Leuven R&D is daartoe betrokken bij 
volgende activiteiten: 

Bevorderen val1 ondernemerschap. In saineiiwerkiilg met de facul- 
teit Economische en Toegepaste Econon~ische Wetenschappen wordt 
jaarlijks eeil cursus "ondernemerschap" aangeboden aan alle laatste- 
jaarsstudenteil en onderzoekers, ongeacht h i ~ n  specialisatie. Via 
iiiteriie en externe publicaties en preseiitaties van succesvoorbeelden 
wordt ondernemerschap continu gestimuleerd. 

Uitwerken van een oildemeiniiigsplan. De onderzoelters worden 
stapsgewijze begeleid iil het proces "van idee naar oiidemeiniiig" 
door inteme, en indien nodig, externe, adviseurs. Gezien het sterk 
iimovatieve karakter van de aailgeboden producten en dieiisten, is de 
uitwerking van het ondernen~ii~gsmodel een complex inaatwerl< voor 
elk spin-off project. 

Zoel<eil liaar fiiiailcieriilgsbronileil en iildustriële partners. 1C.U. 
Leuven R&D en liet Geinma-Frisius Foiids lcuiiileil bijdragen tot het 
stal-tltapitaal. Via een uitgebreid ilatioilaal en iiiternationaal relatieilet- 
werk wordt samen met de oprichters nagegaan of een participatie val1 
andere cominerciële partners een meerwaarde biedt. Uiteraard kan, 
indien nodig, ook contact worden gelegd met externe fondsen en ven- 
ture-capital. 

Beschermen van iiltellectuele eigendom. Het bescliennen van de 
eigeil keniiis vormt een zeer belangrijk element voor een succesvolle 
start en groei. Het bepalen van eeil adequate octrooistrategie en het 
uitwerken van samenwerltiiigs- en licentiealdtoorden zijn liierbij 
essentieel. 



Oildersteuileii oprichting. Het uitwerkeii vail statuteii, aandeelhou- 
ders-, oprichtings- en vergoediilgsovereeiikomsteil zijn een belangrijk 
onderdeel van de adviesverleniiig. 

Ondersteunen rnanagemeilt. Advies betreffende het nemen val1 
strategische beslissingen in de (inteinationale) groei gebeurt via 
deelilaine in de raad vail bestuur, persoonlijke contacten met de 
K.U.Leuvei1 R&D adviseurs en, bij participatie van het Gemina 
Frisius-Fonds, de aailwezigheid val1 externe oilafllankelijlte bestuur- 
ders. 

Voorzien van infrastn~ctuur. In samenwerking met de K.U. 
Leuven R&D divisies, liet Innovatie- en Incubatiecentniin en de 
Wetenschapsparkeil wordt voor iedere spin-off gezocht naar de 
gepaste infrastructuur. Het Innovatie- en I~icubatiecentrum K.U. 
Leuven stelt lokalen en diensten ter beschilking val1 startende 
oiiderzoeksgerichte en innoverende bedrijven zodat deze zich uit- 
sluitend kuiiilen toespitsen op hun kernactiviteit. Naast geineen- 
schappelijke infrastructuur, zoals vergaderzalen, cafetaria en par- 
ltiiig, biedt het centrum dienstverlening zoals advies van een 
ervaren inailager, secretariële ondersteuning en financiële verwer- 
king. K.U. Leuven beschikt in Haasrode over een wetenschapspark 
met eeii oppervlakte vail 12011a, waar tientallen lioogtecl~iiologi- 
sche bedrijveil gevestigd zijn, waaronder eigen spin-off bedrijven, 
zoals LMS, ICOS Vision Systeins en Materialise, inaar ook belang- 
rijke iilternationale bedrijven zoals Heraeus en ITCL (Philips). In 
totaal zijn liier 5.000 iiiensen werkzaam. In de nabije toel<oinst zul- 
len ook het Arenberg wetenschapsparlc en het Ter Munck weten- 
schapspark, met een totale oppervlakte vail ineer dan 5011a beschik- 
baar gesteld worden. 

De groeiende cultuur van ondernemerschap aan K.U. Leuveil heeft 
over een periode vail 25 jaar reeds geleid tot 41 spin-offs waarvan 
verschillende interilationaal zeer actief zijn. Huil gezamenlijke omzet 
bedroeg eind 2000 ongeveer 15 miljard BEF met een tewerltstelling 
van ineer dan 2.000 werlmeiners. 

IV. HIGH-TECH VENTURING: BEDENKINGEN BIJ REGIO- 
NALE DYNAMIEKEN 

Wil men de ecoiloiliische groei van eeii regio op basis van kennis- 
intensief oildei-nemerschap blijven stimuleren, dan zal de teclinolo- 



gieportfolio van de regio een evenwicht Inoeten l~oudeii tussen 
routiiiematige teclinologie activiteiten (die vaal< proces- ei1 iiicre- 
ineiiteel ontwikkeliiigsgeoriEiiteerd zijn i~aariiiate de leveiiscyclus 
vali de technologie meer inat~iur wordt) en niet-routiiieinatige tech- 
nologie activiteiten (die vaak prod~ict- ei1 iiieer f~iiidaineiiteel 
o~iderzoeksgeoriëiiteerd zijii). De lokale lteiinisinstelliiigeil, in het 
bijzoiider de uiiiversiteiteii en oiiderzoeksiiistelliiigeii, ltunneii 
liieriii een aanzienlijlte rol spelen. Meer dan "startende" onderne- 
miiigeii zijn deze keniiisiiistelliiigen iininers zowel lokaal als 
regio-oversclirijdeiid ingebed. Deze iiibeddi~ig ltan zowel structu- 
rele als niet-structurele vorineii of verbanden aailiieineil. Iii Tabel 3 
wordt een overzicht gegeven van de inechaiiisineii ei1 de dynainie- 
lteii die lteiiilisiiistelliiigeil ltunnei~ haiitereii oin zowel loltaal als 
regio-overschrijdend vorin te geven aan duurzame ecotioinische 
ontwiltkeling. Het explorereii vali nieuwe ltennisdonieiiien, die 
vaalt nog niet routiiieiiiatig zijii, ei1 deze onder de regio-actoren 
kenbaar inalteii en verspreiden, is hier een bijzonder aaiidaclits- 
punt. 

Het is juist oinwille van deze dubbele dyiiainielt dat lteiiiiisiiistel- 
liiigeii in oin het even wellt regionaal iiiiiovatieweefsel een fiiiida- 
ineiitele rol ei1 aanwezigheid k~~iiiieii toebedeeld krijgen. Iintners, zij 
zijn bij uitstek in staat oni op een zichtbare inanier de tweeledige 
uitdaging van zowel globale als loltale lten~iiso~~twil<lteling te onder- 
steunen. En, indien het bewalteii van deze duale opdraclit geen ageii- 
dapunt is voor een regioiiaal innovatiebeleid, dan zijn de bedreigiii- 
geil die uitgaan van het technologisch leveiiscyclus inodel van groei, 
stagnatie en terugval, reëel. Iininers, eens een regio een "don~inaiit 
techilologieinodel" heeft aaiigeiioiiien, dan leidt dit laatste onver- 
iiiijdelijlt tot beperltiiigen qua diversiteit en dus oolt tot inogelijlte 
lock-iii fenomenen inet betrekking tot de ro~itiiieinatige techiiologi- 
sclie ltennisbasis die in de regio aanwezig is en aldaar verder gecoii- 
solideerd wordt. Deze routiiiematige ltennisbasis zal gaandeweg 
vooral iiadrult leggen op efficiëntie. Op langere tennijii werkt dit teil 
nadele van iiinovativiteit. Om deze doiniiiaiite logica iiiliereilt aan 
"techilologisclie trajecten" te beheersen wordt gewezen op de pivo- 
tale rol die lteimisiiistellingen, op het ogenblik dat zij iiiet-routiiieina- 
tige onderzoelcsactiviteiten en hun grensoverschrijdende inbedding 
belichamen, kunnen spelen. Elk regioiiaal iniiovatieweefsel heeft dus 
duidelijk nood aan kennisinstellingen die én regionaal actief én iiiter- 
nationaal coiiipetitief zijn. 



TABEL 3 

I ( e n ~ ~ i s i ~ ~ s t e / i i ~ ~ g m  ei1 Regio-Oi~ei.rchiij~r'ei?de Dj,naiiiiekeii 

Structurele- 
L~istitutionele 
Arrangementen 

Accent op 
lokale ontwikkeling en 

inbedding 

Niet- 
Structurele 
Initiatieven 

Accent op regio-overschrijdende 
ontwikkeling en inbedding 

Incubatoren 
Onderzoeksparken 
Spin-offs 
Onderwijs en permanente 
vorming 

R&D samenwerkingen 
Affiliatieprogramma's 
Licenties 
Consortia 
Spin-offs 

V. BESLUIT 

Arbeidsmarkt voor 
onderzoekers en technologen 
Seminaries 
Professionele associaties 
Lokale netwerking 

; t t g t e ' / ; & f l ! L , ,  , U U f  C C ! [  , , ,~ , t tL t l 'C ,  l , l g . , / l ~ ; c i ' i '  ge!  ; t ! g / L - l c c l !  L c , l , L f -  

ring 

Consulting en adviesopdrachten 
Publicaties 
Seminaries 
Professionele associaties 
Internationale netwerking 

Het nioge duidelijk worden valiuit voorgaalid overziclit dat liigli-tech 
veiikiring, ei1 met name het oiitwildtelen vaii eeil beleid terzake, een 
coiiiplexe aangelegenheid is, die een veelheid aai1 eleineiiten, iiisti~i- 
mei~tei~ ei1 actoren impliceert. Bovendien is het duidelijk dat het ont- 
wikkeleil vaii een dergelijke dyilaiiiiek een laiige termijn benadering 
impliceert: de kiemen van het liuidige Silicoil Valley feiloineeii werden 
gelegd vóór WO 11, Duitsland heeft er eeii drietal deceniiia over gedaan 
0111 eeii aantal dyiiamieken (d~iurzaarn) op galig te brengen, en ook de 
getuigeiiisseii vanuit Leuveii ei1 Cainbridge iiiaken duidelijk dat funda- 
ineilten gelegd werdeii iil de jareii '70 ei1 dat de effecten die inei1 iiu 
waai-neenit een ontstaansgeschiedenis van decennia impliceren. 

Dyilainieken iilzake higli-tech veiitxlring vragen een actieve rol vali 
zowel de overheid, liet bedi-ijfsleveii als de aanwezige ltemiisceiltra. Daar 
waar de overheid een aantal oiiderste~inende inaatregeleil kali nemen 
voor eeil guiistig oildenieinii~gskliiiiaat, wordt van de keiinisceiitra ei1 
oilderneiningeii een ineer "ondeinemende" positioneriiig veiwacht. 

Zoals duidelijk werd, is de aaiiwezigheid van keiinisceiitra in eeii 
regio een eerste randvoorwaarde om tot de ontwikkeling vaii high- 



tech ventures te ltoinen. Zowel bedrijven als onderwijs- en onder- 
zoeksinstelliilgen kunnen samen zorgen voor een hitisclie Iceiliiis- 
massa. In dit verband is het belailgrijlt dat men over eeil brede waaier 
vali coinpetenties beschikt. I i i ~ i o ~ ~ c i t i ~ f '  ondeilieiiierschapeersclap iinpliceert 
een luuisbestuiving waarbij een verscheideiiheid aan kenilisdoineineii 
betroldteil is. Deze vaststelliilg verklaart meteen ook het belang va11 
fysieke nabijheid; l.iet tot stand komeii van nieuwe combinaties iinpli- 
ceert voldoende interacties. 

Het op gang brengen van deze dyilainiek veronderstelt iiat~i~irlijk dat 
de verscliilleiide actoren huil expertise visibel ei1 toegariltelijk ~nalteii. 
Bedrijven nioeten zich openstellen voor saineiiwerlting en Iteiiilisiiistel- 
lingeii dieilei1 een rol val1 "oildernernende universiteit" op te iieineil. 

Hierbij ltan ineil inoeilijlt het nut van oildersteuileiide instruineilteil 
onderschatteil. Interface cellen, stemend op de nodige expertise ei1 net- 
werken, stimulereil iilmers interactie ei1 sainenwerlting tussen de ver- 
schilleilde actoreii. Niet eiiltel oildersteuileiide instruineilten zij11 
belailgrijl<, wezenlijk is de aanwezigheid van "project chainpions" en 
"spoi~sors." Zowel binnen de interface celleii als billilei1 de bedrijfs-, 
acadeinisclie ei1 overlieidswereld inoeten sterlte, geinotiveerde spilfigu- 
ren aanwezig zij11 die de high-tech ontwildteling van de regio stuwen 
ei1 liiervoor beroep kunnen doen op uitgebreide kennis en nerwerlteil. 

Daarnaast dient mei1 voor ogen te l~oudeil dat iimovatief of high- 
tech oildenieinerschap oolc een groiidige ltennis inzalte bedrijfsvoe- 
ring vraagt. Oildenleiiiersinentaliteit ei1 high-tech Iteimis dienen 
gecoinpleineilteerd te worden met vaardigheden iiizal<e professionele 
bedrijfsvoeriilg. Iilzalte nieuwe tecllnologie zal deze bedrijfsvoering 
bovendiei? siiel een inleriiatioilale dimensie vertonen. De aanwezig- 
heid van zowel lteililisceiitra (uiliversiteitei~/hogescliolen niet eeil 
bedi-ijfsecoiioinisch/juridiscli curriculum) als gevestigde oildenlemin- 
gen vorineil hiertoe een belangrijke faciliterend gegeven. 

Inzake financieriilg is de aailwezigl~eid vali venture capital een 
essentiëel gegeven. Het betreft hier enerzijds de aaiiweziglieid val1 
durflcapitaal in de volle beteltenis van het woord, inet naine én ltapi- 
taalverschaffii~g é i ~  ondersteuning - strategiscl~/coiiimerciëel/orgaili- 
satorisch - bij de uitbouw val1 een evenwiclitige en duurzaine 
bedrijfsvoering. Anderzijds is ook de toegang tot goed werkende 
fiiiailciële marltteil belangrijk. De aanweziglieid van dergelijlte inark- 
teil, gericht op technologische groeibedrijveil - Nasdaq, Easdaq, 
Neuer Marlcet - is iiniilers cniciaal oin een dyiiainielt inzake vol- 
doende kapitalisatie ei1 kapitaalsverhogingei~ op gang te breilgeii. 



Tenslotte zijn eeii aantal socio-culturele elenienteii evenzeer rele- 
vant. Regioi-iale cultureli gekenmerkt door opeiilieid, inforniele iiet- 
werlten eii uitwisseliiig, risicobereidheid, . . . facilitereii innovatief 
ondei-iieinerschap. Dergelijke "cultuur" wordt ilatuurlijk inede opge- 
bouwd aan de hand van concrete projecten ei1 verwezetilijkingen. 
Coiiipleiiieiitaii- daaraaii is ook de algehele leveiiskwaliteit geeii 
onbelangrijk gegeven met liet oog op het aantrekkeil van - iiitesiia- 
tionaal - ineiiselijk kapitaal. 

1. Voor ecil illustratie terzakc, zie ook Galbraith ei1 De Noble (1 992). 
2. Deze en volgende variabelen bctreffen logaritiiles. 
3. Vlaanderen situeert zich biimcti dit onderzoel<, samen met Beieren, Kyoto, Tolcio. cn 

Copenhagen rond de twintigste plaats. 
4. Zie 0.111. D.S. Jordan, eerste rector van Stanford, dic actieve steun verleende aan Lce 

de Feil-est die de vacuLiinbuis voor vcrsterlting vaii elckti-ische signalen oiitrvikkelde 
(1908) of nog Frederick Teri~liari (jaren '30) die met namc Bil1 E-lewlctt en David 
Packard stiinuleert om, iict voor de oorlog, te starten met hun cigen elektroilicabedrijf 
dat zich in eerste instantie toelegt op precisic-ineetapparat~~ur en later erg succesvol 
diversilicel? in de richting van computerapplicaties en halfgeleidcrs. 

5. Cfi. de door Joseph Schun~peier en Thoinas Kulin geïnspireerde noties van "techno- 
logy trajectories" en "paradigins", door o.in. Dosi (1984); zie ook Nelson en Wintcr 
(iYáL), iirthuir (iiiöa),  David ( I Y X ~ ) .  

6. Lelirer (2000) wijst i11 dit verband ook voor Duitsland op de relevantie van andere 
inanieren van samenwei-l<ing dan het dominante Duitsc "gezagsmodcl." Daarnaast 
inerkt ooi< Iiij op dat "In Ainerica, if you arc ai1 entrepreneur with a new idca arid you 
lose people's iuoiiey i11 your venture, they'll ask you if you've got another idea. In 
G e n a n y  Ihey cal1 tlie District Attoiney." (Op.cit., p.lOO). 
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