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Samenvatting g 

Ditt promotie-onderzoek is gestart met een tweeledige doelstelling. Ten eerste, het 

ontwikkelenn van een model om het succes van kleine zelfstandige ondernemers6 te bepalen, 

ditt op basis van de empirische onderzoeken die in de literatuur beschreven zijn. Ten tweede, 

hethet door middel van een longitudinale studie toetsen van de hypothesen die van dit model zijn 

afgeleid.. Deze studie diende te leiden tot de identificatie van de kernfactoren van succesvol 

kleinn zelfstandig ondernemerschap. 

Hett promotie-onderzoek is begonnen met een uitgebreid literatuuronderzoek dat 

bijdroegg aan de ontwikkeling van het Giessen-Amsterdam model van succesvol 

ondernemerschapp (zie figuur 1). Dit model heeft als uitgangspunt dat succesvol zelfstandig 

ondernemerschapp afhangt van doelen en de daarmee verbonden strategieën. Scherper 

geformuleerd,, zonder het stellen van doelen en volgen van strategieën valt succes niet te 

behalen.. Uit het model volgt dat de studie van succesvol ondernemerschap begint met deze 

variabelen.. Een paar kanttekeningen, uiteraard is het mogelijk dat doelen en strategieën in 

bepaaldee omstandigheden niet op hun plaats zijn. Anders gezegd, omgevingsfactoren zijn van 

invloedd op het effect van de doelen en strategieën op het ondernemerssucces. Verder gaat het 

modell  ervan uit dat er geen direct effect is van de persoonlijkheid van de eigenaar of het 

humann capital (kennis, vaardigheden, ervaring) op het succes van de onderneming, hoewel dit 

soortt relaties vaak is bestudeerd. De reden hiervoor is de aanname dat er geen succes is 

zonderr actie. En acties worden weer voornamelijk bepaald door doelen en strategieën. 

Kortom,, bij het effect van de persoonskenmerken van de ondernemer op het succes van de 

ondernemingg treden de doelen en strategieën als intermediërende variabelen op. 

Hett literatuuronderzoek kan worden samengevat in zes algemene conclusies. Ten 

eerstee is een interdisciplinaire benadering nodig bij de studie naar het succes van kleine 

ondernemerss omdat de afzonderlijke disciplines onvoldoende verklaring bieden. Ten tweede, 

persoonlijkheidskenmerkenn van kleine zelfstandigen, zoals need for achievement, internal 

locuss of control en risk-taking, hangen samen met het ontstaan en succes van 

ondernemerschap.. Nu is het onderzoek op dit gebied theoretisch en empirisch zwak te 

noemen.. Wat de theoretische kant betreft wordt de vooruitgang in de persoonlijkheidsleer 

grotendeelss genegeerd in het onderzoek naar ondernemerschap. Een voorbeeld hiervan is de 

matee waarin algemene en specifieke persoonlijkheidskenmerken doorwerken op het gedrag. 

Engels:: small-scale business owner. In Nederland te vergelijken met kleine zelfstandige (ondernemer). 
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Empirischh gezien is het probleem dat er weinig longitudinale studies zijn verricht, bovendien 

mett kleine aantallen respondenten. Kortom, er is behoefte aan betere studies waarin onder 

anderee zijn opgenomen: task domain analysis, moderators, mediators en proces issues. Ten 

derde,, menselijk kapitaal hangt samen met succesvol klein zelfstandig ondernemerschap maar 

dee in de literatuur gevonden samenhang is gering. Helaas houden de studies hiernaar 

nauwelijkss rekening met de mechanismen en contingenties die het effect van menselijk 

kapitaall  op ondernemerssucces beïnvloeden. Wanneer medierende en modererende variabelen 

inn het onderzoek zouden worden opgenomen zou een veel groter deel van het succes te 

verklarenn zijn vanuit het menselijk kapitaal. De vierde conclusie is dat doelen en strategieën 

vann groot belang zijn. Deze factoren zijn bepalend voor succesvol ondernemerschap en om 

diee reden behoort het empirisch onderzoek hiernaar te beginnen met deze variabelen. Helaas 

wordtt in de literatuur meestal geen onderscheid gemaakt tussen doelen en strategieën. Daarbij 

komtt dat de verschillende componenten van de strategieën niet goed worden vastgesteld. Het 

resultaatt hiervan is dat veel strategieën niet zijn bestudeerd. Ten vijfde, onderzoek naar 

ondernemerschapp moet zich meer richten op de interactionistische modellen die ervan uitgaan 

datt het effect van persoonlijkheid of strategie afhankelijk is van situationele condities 

(contingentie).. Succesvol ondernemerschap is een ingewikkeld fenomeen en directe relaties 

gevenn de werkelijkheid niet weer. De zwakke verbanden die in het algemeen in de literatuur 

gevondenn worden suggereren dat moderatoren moeten worden opgenomen bij het voorspellen 

vann succes. De laatste conclusie is dat het onderzoek naar ondernemerschap in het algemeen 

alss methodologisch zwak is te karakteriseren (weinig longitudinale studies, kleine 

steekproeven,, grote non-response e.d.). Er is meer maar vooral beter opgezet onderzoek nodig 

naarr ondernemerschap. 

Dee resultaten van de empirische studie, zoals gerapporteerd in hoofdstuk drie tot en 

mett zes, ondersteunen een aantal assumpties van het Giessen-Amsterdam model. Een deel 

vann de analyses heeft betrekking op de persoonlijkheid van de ondernemer, de planning en 

hett succes in drie verschillende culturen: Ierland, West-Duitsland en Oost-Duitsland 

(hoofdstukk 1). De resultaten laten zien dat in alle drie de culturen de prestatiegerichtheid 

(achievementt motivation) van de ondernemer positief gecorreleerd was met succes. Deze 

relatiee is indirect omdat business planning fungeert als intermediërende variabele tussen 

prestatiegerichtheidd en succes. In Oost en West-Duitsland leidde prestatiegerichtheid tot een 

meerr gedetailleerde planning wat weer leidt tot business succes. In Ierland ligt dit anders. 

Daarr leidde meer prestatiegerichtheid tot minder planning maar vervolgens weer wel tot meer 

succes.. In Ierland was planning dus een 'negative mediator' tussen prestatiegerichtheid en 
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succes.. Deze resultaten zijn te verklaren vanuit culturele verschillen in risicomijdend gedrag. 

Inn Duitsland is dit gedrag zeer sterk aanwezig, in Ierland is het risicomijdend gedrag zo 

ongeveerr het laagst van Europa. Een manier voor ondernemers om onzekerheid te vermijden 

iss het maken van een goede planning. Duitsland is een land waar goed wordt gepland en waar 

ookk een planning wordt verwacht. Ondernemers die plannen voldoen aan de norm in 

Duitslandd en zijn daarom succesvol. Daar staat tegenover dat in Ierland nauwelijks een 

planningg van een ondernemer wordt verwacht. Sterker nog, de Ieren zien eerder de nadelen 

vann planning omdat het een investering betekent in tijd en geld en daarnaast het risico van 

inflexibilitei tt met zich meedraagt. Om die redenen kan planning zelfs negatief samenhangen 

mett succes in een cultuur waar planning niet tot de verwachtingen behoort. 

Hoofdstukk vier geeft de relaties tussen planning en succes zoals gevonden in de 

longitudinalee studie. De resultaten wijzen op een positieve relatie tussen een goede 

beginplanningg en succes in de eerste meetperiode. Echter, een goede beginplanning is niet 

directt gerelateerd aan succes in de tweede periode. In beide perioden modereren ongunstige 

milieuss de relatie tussen planning en succes. Er zijn significante moderatoreffecten in die zin 

datt een gedetailleerde planning een voorspeller is van kansen op veranderingen in succes in 

ongunstigee milieus. Mogelijk is planning van belang in een voor ondernemers ongunstige 

omgevingg omdat men beter anticipeert op afnemende vraag/winst, men daarom beter gebruik 

maaktt van schaarse middelen en zich beter oriënteert op alternatieven voor het overleven van 

hethet bedrijf. In gunstige omgevingen is planning geen noodzaak en om die reden niet van 

invloedd op succes. Samenvattend, laten de resultaten in hoofdstuk drie en vier zien dat dit 

promotie-onderzoekk de contingency view op de relatie tussen planning en succes ondersteunt; 

hethet hangt van omgevingsfactoren af of planning zich uitbetaalt in ondernemerssucces. 

Dee resultaten van hoofdstuk vijf ondersteunen de human capital theory. Kennis, 

vaardighedenn en ervaring van de ondernemers bleken effect te hebben op het bedrijfssucces. 

Inn die zin zijn de resultaten van deze studie vergelijkbaar met andere studies naar menselijk 

kapitaall  binnen kleine ondernemingen. Maar in deze studies werd zelden rekening gehouden 

mett de relaties waardoor het effect van menselijk kapitaal op succes tot stand komt. Dit 

promotie-onderzoekk probeert hiervoor een verklaring te geven. Uit de resultaten blijkt dat de 

effectenn van menselijk kapitaal op het succes van de ondernemingen niet direct waren maar 

verliepenn via intermedierende en/of modererende variabelen. Doelen en plannen bleken 

intermedierendee variabelen bij het effect van menselijk kapitaal op succes. Met andere 

woorden,, meer menselijk kapitaal leidde tot betere doelafbakening en planformulering 

waardoorr meer ondernemerssucces werd bereikt. De resultaten lieten verder zien dat veel 
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menselijkk kapitaal vooral van belang is in ongunstige milieus, wanneer het gaat om focused 

strategyy en growth orientation. Menselijk kapitaal verbetert het functioneren in ongunstige 

milieus,, waarschijnlijk omdat het helpt om te gaan met externe dreigingen. Daarnaast is het 

nodigg bij het toepassen van een focused strategy omdat kennis en ervaring nodig zijn om het 

juistee marktsegment te identificeren of een specifieke groep klanten te selecteren. Growth 

orientationn modereert het effect van menselijk kapitaal op ondernemerssucces omdat kennis 

vereistt is voor het bepalen van de juiste groeistrategie om de gestelde groeiverwachting te 

bereiken.. Geconcludeerd kan worden dat menselijk kapitaal belangrijk is maar niet de enige 

voorwaardee voor succes. Het effect ervan hangt namelijk af van modererende en medierende 

factoren. . 

Inn hoofdstuk zes wordt ingegaan op het effect van human resource management 

(HRM)) op het succes van kleine zelfstandigen. HRM probeert ervoor te zorgen dat het totaal 

aann kennis, vaardigheden en ervaring van de medewerkers ten goede komt aan het bedrijf. 

HRMM heeft bewezen effectief te zijn in grote bedrijven. Bij deze studie gaat het om de 

werkingg ervan bij kleine ondernemingen. Voor de goede orde is bij dit onderzoek ervan 

uitgegaann dat de volgende elementen vallen onder HRM: betrokkenheid bij beslissingen, 

training/development,, het aanmoedigen van initiatief en doelcommunicatie. In deze studie 

hadd HRM een positief effect op veranderingen in het succes van kleine ondernemingen. Deze 

effectenn waren indirect, waarbij het menselijk kapitaal van de eigenaar of van de 

medewerkerss als moderator optrad. Het menselijk kapitaal van de eigenaar modereerde, 

vermoedelijkk omdat hoger opgeleide ondernemers in staat zijn om moderne vormen van 

leiderschapp uit te voeren. Daarbij komt dat ze meer openstaan voor ideeën en initiatieven van 

hun.medewerkers.. De modererende werking van het menselijk kapitaal van de medewerkers 

bestaatt hieruit dat beter gekwalificeerde medewerkers een betere bijdrage leveren aan het 

beslissingsproces.. Daarnaast leren zij bedrijfsspecifieke vaardigheden sneller aan. 

Samenvattend,, menselijk kapitaal en human resource management zijn belangrijke factoren 

wanneerr het gaat om het succes van kleine ondernemingen. 

Thee resultaten van dit promotie-onderzoek ondersteunen het Giessen-Amsterdam 

modell  van ondernemerssucces (figuur 1.1). Doelen en strategieën speelden een centrale rol 

bijj  de totstandkoming van het succes van kleine zelfstandige ondernemers. Doelen en 

strategieënn leidden tot acties waardoor de onderneming uiteindelijk succesvol werd. De juiste 

manierr van planning, HRM, groeioriëntatie, actiedoelen en -plannen leidden tot 

veranderingenn in het succes. Waar komen deze doelen en strategieën vandaan? Hoofdstuk 

driee laat zien dat prestatiegerichtheid zorgt voor het gebruik van succesvolle strategieën. Uit 
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hoofdstukk vier blijkt dat menselijk kapitaal een positieve invloed heeft op groeiorièntatie en 

actiedoelen/actieplannen.. Dus, de persoonlijke eigenschappen van de ondernemer hangen 

doorr intermediërende processen samen met het bedrij fssucces. Ondersteuning voor het 

Giessen-Amsterdamm model is ook gevonden in het wisselende succes van strategieën in 

verschillendee omgevingen. Dit betekent dat omgevingsfactoren modereren tussen doelen, 

strategieënn en succes. 

Inn hoofdstuk zeven wordt ingegaan op de theoretische en praktische implicaties van 

dezee studie. Wat de theoretische kant betreft laat deze dissertatie het belang zien van het 

opnemenn van modererende en medierende variabelen bij onderzoek naar het succes van 

kleinee ondernemingen. Hierdoor wordt een veel betere voorspelling bereikt van het 

ondernemerssucces.. Modererende variabelen zijn omgevingsfactoren, culturele context, 

strategischee processen en inhoudsvariabelen, doelen en menselijk kapitaal. Deze 

contingentiess bleken consistent in de verschillende datasets. Daarnaast laat de studie de 

noodzaakk zien van longitudinale designs. Hoewel deze zelden worden toegepast bij 

onderzoekk naar ondernemerschap zijn ze noodzakelijk om causale verbanden tussen 

variabelenn aan te tonen. Wat de praktische consequenties betreft is het duidelijk dat het 

veranderenn van de persoonskenmerken van een ondernemer niet meevalt. De persoonlijkheid 

iss relatief stabiel en het vergroten van het menselijk kapitaal is een tijdsintensieve bezigheid. 

Hett is echter mogelijk om tekortkomingen in deze eigenschappen te compenseren aangezien 

dee persoonskenmerken van een ondernemer van invloed zijn op zijn/haar doelen, plannen en 

strategieën.. Deze doelen, plannen en strategieën zijn eenvoudiger te veranderen dan de 

persoonlijkheidd en vormen daarom goede interventiepunten. 
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