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Inspirerende innovatiestructuur binnen Bio-energiecluster 

Het cluster laat een vruchtbare samenwerkingsstructuur zien. Dat blijkt een 

doctoraal-onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat onlangs is verricht. 

Diverse innovatietrajecten zijn uitgevoerd op het gebied van biobrandstoffen met 

mooie samenwerking en succesvol resultaat. Samenwerking blijkt echter sterk af te 

hangen van de fase van de innovatie en de bereidheid van partijen om het 

gezamenlijk belang boven het eigenbelang te stellen. 

Hoe vindt innovatie plaats voor de ontwikkeling van biobrandstoffen? Dat is de 

centrale onderzoeksvraag in het onderzoek. Is er sprake van open innovatie: van 

open samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven? Dat is de droom van elke 

innovatiebeleidsmanager. Dion Hagenauw heeft, in het kader van zijn 

afstudeeropdracht voor de Faculteit voor Economie en Management aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, onderzocht hoe innovatie verloopt binnen het Bio-

energiecluster Oost-Nederland en de belangrijkste succesfactoren in beeld gebracht. 

Hij heeft dat gedaan aan de hand van een aantal diepgaande interviews met 

vooraanstaande BEON-deelnemers.  

Aan de hand van de diagrammen uit zijn scriptie, wordt een korte samenvatting 

gegeven van zijn belangrijkste bevindingen. 

Grote verscheidenheid aan samenwerkingspartners 

In zijn eerste figuur laat hij de grote verscheidenheid aan partijen zien die deel 

uitmaken van het cluster. De samenstelling kenmerkt zich door grote 

complementariteit en relatief weinig directe competitie tussen de partijen. Dit blijkt, 

en dat zal niemand verbazen, een belangrijke succesfactor. 

 



Het cluster richt zich op kennisuitwisseling en initiëren van gezamenlijke projecten. 

Zij doet dit door activiteiten te ontwikkelen en contacten te onderhouden met de 

partijen in haar omgeving, zoals de regionale en rijksoverheid, marktpartijen en grote 

multinationals. Dit is weergegeven in onderstaande figuur.  

 

 

Samenwerking hangt af van TRL-level 

Uit de resultaten van de diepgaande interviews die Dion Hagenau heeft gevoerd met 

BEON-partners valt op dat de meeste onderlinge interactie tussen BEON-partijen 

plaatsvindt tijdens de ontwikkelingsfase van een nieuwe innovatie, dat wil zeggen bij 

een laag TRL-level. De TRL-term wordt vaak gebruikt in Europese innovatieprojecten 

en staat voor Technology Readiness Level. Hoe hoger het level, hoe dichter de 

applicatie bij de markt komt te staan. Dit intensief contact is vooral tussen de 

kennisinstellingen en de technologie-partijen binnen BEON-partijen. Bij verdere 

ontwikkeling neemt enerzijds de voorzichtigheid voor kennisdeling af en anderzijds 

de interactie met externe partijen toe.    

 

 

  



Saxion vooral actief in latere fase van ontwikkeling 

Dion Hagenauw gaat in op de rol van de verschillende BEON-deelnemers. De UT 

manifesteert zichzelf vooral bij lage TRL-levels en Saxion bij hoge TRL. 

Technologieontwikkelaars binnen het cluster zijn afhankelijk van hun karakter, actief 

bij verschillende TRL-levels. Bij het naderen van de markt worden apparaat bouwers 

en partijen als Twence actief. Voor de netwerkorganisatie is vooral een rol bij lage en 

hoge TRL-levels weggelegd. 

 

 

Omgang met intellectueel eigendom 

Belangrijk aandachtsgebied is de bescherming van intellectueel eigendom. In 

Europese projecten en andere grote onderzoeksprogramma’s wordt dit doorgaans 

geregeld in een consortiumovereenkomst. Veel worden ook 

geheimhoudingsafspraken gebruikt (“IP-agreements”). Tenslotte kunnen partijen ook 

met patenten hun kennis afschermen.  

 

 

 

  



Scheppen van gunstig innovatieklimaat 

De kunst van een goed werkend innovatiecluster is het scheppen van een vruchtbaar 

klimaat voor kennisdeling en open innovatie. Dit kan door bereid te zijn om binnen 

het cluster nadruk te leggen op “te geven en te nemen”. Verder spelen zaken als 

onderling vertrouwen en open uitwisselingscultuur een belangrijke rol.  

 

 

 

Samenwerking gaat vaak in groepen, partnerschappen. Vooral partijen die een 

gezamenlijk belang hebben, weten elkaar te vinden. Dit kunnen ook concurrenten 

van elkaar zijn, zo observeerde Dagenau. Partijen die elkaar aanvullen, hebben echter 

een voordeel. De factoren die een belangrijk effect hebben op het vinden van de 

juiste samenwerkingspartner is weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 

 

  



Het managen van samenwerkingsverbanden, kan eenvoudig zijn als partijen 

nadrukkelijk het gezamenlijk belang boven het eigenbelang weten te stellen. Bij grote 

omvangrijke projecten met een gemeenschappelijk overall doel, zouden 

partnerschappen makkelijker te managen zijn, dan andere projecten.  

 

 

Bedrijfscultuur belangrijk voor open innovatie 

Open innovatie begint bij een open innovatiestructuur binnen het bedrijf zelf. 

Management kan hierin een belangrijke rol spelen bij het scheppen van een 

werkcultuur waarin kennis tussen werknemers en bedrijfsonderdelen gedeeld wordt. 

Dit kan bevorderd worden met gericht personeelsbeleid en rekrutering. 

 

 

  



Breed spectrum aan innovatie cultuur 

Het delen van kennis tussen bedrijven onderling en instellingen laat een breed 

spectrum zien tussen een gesloten samenwerkingsstructuur en volledig open 

innovatie. Dit is één van de belangrijkste bevindingen van Dion Hagenauw. Projecten 

kunnen daarin verschillende posities innemen die in de loop van de tijd nog kunnen 

wijzigen.  Hij geeft dat in onderstaand beeld weer. 

 

 

Concurrentie hoeft niet belemmerend te zijn 

De omgang tussen concurrerende bedrijven binnen een cluster blijft een onderwerp 

van aandacht. In de literatuur wordt ervan uitgegaan dat de kans op open innovatie 

afhankelijk is van het aantal concurrenten. Bij zeer gering aantal is het spannend of 

het tot samenwerking kan komen, bij een zeer groot aantal blijkt het ook weinig 

aantrekkelijk. Bij een beperkt aantal concurrerende bedrijven zou de kans daarmee 

het hoogst zijn. Als het gezamenlijk belang maar voldoende onderkend wordt.  

 

 

  



Bevindingen 

Het doctoraal werk beschrijft met tekst en diagrammen de praktijk van 

samenwerking tussen BEON-partijen. De mensen die zijn ondervraagd, zijn positief 

over de uitvoerige dialogen die ze hebben mogen voeren. Het resultaat is ook een 

feest van herkenning.  Veel factoren voor succes, zijn evident. Positieve voorbeelden 

uit heden en verleden zijn voldoende aanwezig binnen BEON.   

Desgevraagd benadrukt Dion Hagenauw om nog veel actiever kennis te delen om 

innovaties verder te brengen. Ook extern. Geven en nemen van kennis hoeft niet 

altijd gelijk op te gaan. Over die schaduw moet je heen springen. Dat is Open 

Innovatie, aldus de jonge onderzoeker. Het zoet zit dan in de vreugde als dankzij het 

delen van kennis, een innovatie tot groot succes kan worden gebracht. 

 

 

 

 

 

 

De begeleiding van Dion Hagenauw vond mede plaats in het kader van het EFRO GO 

Duurzaam project dat samenwerking stimuleert tussen partijen in Oost-Nederland op 

het gebied van de verduurzaming van de warmtevoorziening. 

 

 


