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Voorwoord
Door zelf in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen Kleefen Nijmegen woonachtig te zijn, wekte

de Duits-Nederlandsegrens mijn interesse. Als grensbewonerheeft men dagelijks met de
grenssituatiete maken en bestaat er de mogelijkheid van dezete profiteren. Daarbij hebbenvooral
de kansen en mogelijkheden voorgrensoverschrijdende samenwerkingmijn interesse gewekt. Het
leek me heel interessant om dit bij een groep te onderzoeken, van die in het algemeen wordt

veronderstelt dat zij open mensen zijn: startende ondernemers. Met name de vraag welke invloed de
perceptie van de uitwerking van de grens op het gebruiken van de kansen en mogetijkheden heeft
fascineerdemij. Daarbijwerd de focus op de mentale, culturele en sociale dimensiesvan de grens
gelegd aangeziendeze mindervatbaarzijn dan vaststaandeverschillen in de wet- en regelgeving.
Daardoorleek de mens en hoe de mens die grenswaarneemt bij deze dimensies meer centraal te
staan. Met dit onderzoek wil ik daarom laten zien welke invloed de perceptie van de uitwerking van
de mentale, culturele en sociale dimensies van de grens op de kansen en mogelijkheden voor

grensoverschrijdendesamenwerkingvoor startende ondernemers in dit grensgebied heeft.
Gedurende dit onderzoek ben ik met een aantal mensen in contact gekomen, die mij bij het

onderzoek hebbengeholpen. Dezewil ik graag bedanken.Allereerst natuurlijk mijn begeleider
Martin van der Veldevoor zijn scherpe en opbouwendefeedback. Daarnaastwil ik me graag bij het
LABteam EuregioStartupsvan RvN@ en in het bijzonderbij Han Rouwenhorstvoor zijn
ondersteuning bedanken.Ookwil graagalle startende ondernemersen faciliterende organisatiesdie
door een enquete of een interview aan dit onderzoek hebbendeelgenomen bedanken.
Vanzelfsprekendwil ik me ook bij mijn familie en vrienden voor hun ondersteuning bedanken.

Brenda Janssen

Nijmegen, 27juni2019
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Deutsche Zusammenfassung
Ziel- und Fragestellung
In dieser Bachelorarbeit steht die These im Fokus, dass eine Lage an der Grenze nicht nachteilig sein
muss, sondern auch vorteilhaft sein kann, da sie auch Chancen und Moglichkeiten zur

grenzuberschreitendenZusammenarbeitbietet. Untersucht wird der Einflussvan und aufGrunder
und unterstutzende Organisationenin Kleve und Nimwegen und eventuelle Profite durch die
Grenzlageaufgrund einer grenzuberschreitendenZusammenarbeit. Darum stehen in dieser
Bachelorarbeit drei Ziele zentral. Zum einen wird Wissen uberdie Chancen und Moglichkeiten zur

grenzuberschreitendenZusammenarbeitfur Gri-indererbracht. Zum anderenwird Wissen uber die
Wahrnehmungder Wirkungder mentalen, kulturellen und sozialen Dimensionenerbracht. Zudem
wird untersucht welchen EinflussdieseWahrnehmungaufdas Nutzen der Chancen und
Moglichkeiten zur grenzuberschreitendenZusammenarbeit hat. Aus diesen Zielsetzungen leitet sich
die folgende Hauptfrage ab: In welchem Maft hat die Wahrnehmung der Wirkung dermentalen,
kulturellen undsozialen Dimensionen der Deutsch-Niederlandischen Grenze durch die Nimwegerund

Klever Grunder und unterstutzende OrganisationenEinflussaufdas Nutzenvon Chancenund
Moglichkeiten zurgrenzuberschreitendenZusammenarbeitfur Grander undwie konnenwir dies
verstehen?
Theorie

Im theoretischenTeil wird neben den Theorien uberGrenzen auch das (grenzuberschreitendende)
,, Regional Innovation System"betrachtet. Dieses Konzept beriicksichtigtdie Grenzlage in Form einer
moglichen grenzuberschreitendenZusammenarbeit.Auch wenn Grenzen ein multidimensionales
Phanomen sind, liegt der Fokus in dieser Bachelorarbeit auf drei Dimensionen der Grenze. Der Grund
furdiese bewusste Einschrankung ist, dass in der Literaturden mentalen, kulturellen und sozialen
Dimensionen der Grenze zwar ein grolier Einfluss zugeschrieben wird, der Fokus in der Wissenschaft

jedoch selten aufihnen liegt. Bei der mentalen Grenzewerden neben der Mentalitat auch
Emotionen, Geschichten und Bilder uber die Grenze besprochen. Bei der kulturellen Dimension der
Grenze sind neben der Kultur und den Normen und Werten auch die Sprachen, die in dem

Grenzgebietgesprochen werden, wesentlicherTeil der Untersuchung. Bei der sozialen Dimension der
Grenze werden die Verbundenheit, die grenzuberschreitenden Kontakte und dasVertrauen

thematisiert. Im Regional InnovationSystem (RIS) habenfolgende Begriffe eine hohe Relevanz:
Wissen, offentliche Institutionen, Unternehmen, Netzwerke und interagieren, kooperieren und
gemeinsames Lernen. Diese Phrasen sind wichtig, um zu verstehen wie Innovationen in einer
grenzuberschreitenden Region zu Stande kommen.

Methode

Zur Untersuchung, wie die Grunder und unterstiitzendenden Organisationen diese theoretischen
Konzepte in der Praxis wahrnehmen, werden qualitative und quantitative Forschungsstrategien
kombiniert. Die qualitative Untersuchung wird in Form eines ,, collective casestudy" durchgefiihrt.
Dazuwerden sieben Interviews mit Klever und Nimweger unterstutzenden Organisationen und zwei
mit Nimweger Grundern ausgewertet. Aufdiese Art kann durch die unterstutzenden Organisationen
ein detailliertes Gesamtbild der Grunder wiedergegebenwerden, ohnejeden einzelnen Grunder zu
interviewen. Zusatzlich wird eine Umfrage unter den Nimweger und KleverGrundern durchgefuhrt.
Auf Basis der 28 Nimweger und sieben Klever Grundern, die an dieser Umfrage teilgenommen haben,
konnen die detaillierten Eindrucke mit Aussagen von einer groBeren Gruppe unterstutzt werden.
Resultate

Die Chancen und Moglichkeiten zurgrenzuberschreitenden Zusammenarbeit aus den Interviews und
der Umfrage konnen in drei Kategorien eingeordnet werden:

1. WirtschaftlicheChancen durch VergroBern des (Absatz)Marktes durch den Nachbarmarkt,
wobei oft ein zusatzlicherStandort im Nachbarlandgesucht wird, da die Bearbeitung des
Nachmarktes aus dem Nachbarland heraus einfachererscheint;
2.

Finanzielle Chancen indem Unternehmen zum Beispiel von Subventionen in
grenziiberschreitenden Projekten odergunstigen Gewerbeflachen profitieren;

3.

Innovationschancen, die auf dem grenzuberschreitenden Austausch van Wissen und
Fachkraften basieren, da angenommen wird, dass Niederlander und Deutsche einander
erganzen wodurch eine Zusammenarbeitals erfolgreich betrachtet wird.

Damit diese Chancen und Moglichkeiten in der Realitat genutzt werden konnen, scheint neben Zeit,

Geld und Motivation dasgegenseitige Kennenlernen in einer informellen Umgebung bei
grenzuberschreitenden Events und die Promotion derChancen und Moglichkeiten zur

grenzuberschreitendenZusammenarbeitvon Bedeutungzu sein. Urn diese Chancen und
Moglichkeiten bestmoglich zu nutzen, benotigen die Grunder die Unterstutzungvon anderen
Grunderodererfahrende Unternehmern, Bildungseinrichtungen, offentliche Einrichtungen oder
andere Partner die zum Beispiel bei rechttichen Fragen Unterstiitzung leisten konnen.
Im Allgemeinen teilen die Grunder die Meinung, dass eine Grenze zwischen den Niederlanden und
Deutschland merkbar ist. Dabei ist jedoch nicht von der einen Grenze zu sprechen, da eine Grenze
verschiedene Dimensionen hat, die miteinanderverflochten sind und einander beeinflussen. Bei der
mentalen Dimension der Grenze scheint die mentale Nahe am wichtigsten zu sein. Bei der Mehrheit
der Befragten weckt die Grenze zudem keine Bilder. AuBerdem scheinen die Geschichten uberdie
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Grenze ehervon alltaglichen Situationenzu handeln. In Bezugaufdie Emotionen istfestzustellen,
dass die Grenze sowohl positive als auch negative wecken kann, wobei angenommen wird, dass die
Grenze bei derjungeren Generation keine Emotionen weckt. Bei der kulturellen Dimension der
Grenze ist festzustellen, dass sowohl unterstutzende Organisationen als auch Grunder Unterschiede

zwischen Niederlandeund Deutschland in Bezugaufdas MaB der Informalitat/Formalitat, der
Bereitschaft Risiken einzugehen und dem Aufstellen und Befolgen van Planen bestatigen. Auch wenn
diese Unterschiede bekraftigt werden, werden dieselben Normen und Werte in beiden Landern
gesehen. Zudem scheint in dem Klever-IMimweger Grenzgebiet die besondere Situation zu bestehen,
dass der GroBteil der Menschen neben der eigenen Sprache auch die Nachbarsprache und die

englischeSprache beherrscht. Dabeischeint nicht nurdie Anzahl derjenigen, die dieseSprachen
beherrschen in den NiederlandengroBer zu sein, die Niederlanderscheinen auch ein jeweils hoheres

Sprachlevel erlernt zu haben. Bei der sozialen Dimensionder Grenze ist festzustellen, dass
Niederlandersich im Allgemeinen starker mit Gebieten verbunden fuhlen als Deutsche. Beide Seiten
fuhlen sich jedoch stark mit Europa und weniger mit der Euregio Rhein-Waal verbunden. Auch haben
die meisten Befragten grenzuberschreitende Kontakte, wobei die Klever unterstutzenden
Organisationen tendenziell eher Business und die Nimwegereher personliche Kontakte zu haben
scheinen. Fur die Nimweger Grunder scheint dies bestatigt zu werden, wahrend bei den Klever
Grundern kein Unterschied festzustellen ist. Alle Befragten bestatigen, dass sie dasselbeVertrauen in
die Zusammenarbeit mit einem Nachbarn wie zu einem Landsmann haben.

Bel der mentalen Dimension der Grenze scheint nur die mentale Nahe und nicht die Emotionen,
Bilder und Geschichten uber die Grenze Einfluss auf die grenziiberschreitende Zusammenarbeit zu
haben. Bei der kulturellen Dimension der Grenze scheint nur die Sprache und nicht die Kultur oder
die Normen und Werte Einfluss aufdie grenzuberschreitende Zusammenarbeit zu haben. Belder
sozialen Dimension der Grenze scheinen sowohl Vertrauen als auch grenzuberschreitende Kontakte
und Verbundenheit Einfluss zu haben.
Fazit

Im Allgemeinen scheint die Wahrnehmungder Wirkungder Grenze Einflussaufdas Nutzen der
Chancen und Moglichkeiten zurgrenzuberschreitendenZusammenarbeitzu haben. Dabeischeint die
mentale Dimension am wenigsten und die soziale Dimension am meisten Einflussaufdas Nutzen der
Chancen und Moglichkeiten zurgrenzuberschreitendenZusammenarbeitzu haben. Da die drei
Dimensionen der Grenze anscheinend nicht nur untereinander, sondern auch mit den anderen
Dimensionen der Grenze zusammenhangen, ist weitere Forschung nach dem Einfluss der
Dimensionen der Grenze notig.
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Nederlandse samenvatting
Doe/- en vraagstelling

In deze scriptie staat het idee centraal dat de liggingaan de grens niet alleen nadelig hoeft te zijn,
maarvoordelig kan zijn, aangezien deze ligging ook kansen en mogelijkheden voor
grensoverschrijdende samenwerking biedt. Zo zouden startende ondernemers en faciliterende
organisaties in Kleefen Nijmegenvan de grensliggingdoorgrensoverschrijdendesamenwerking
kunnen profiteren. In dit onderzoek staan drie doelen centraal. Ten eerste zal kennis over de kansen
en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking warden vergaard. Ten tweede zal kennis
over de perceptie van de uitwerking van de mentale, culturele en sociale dimensies van de grens
warden opgeleverd. Daarnaast wordt onderzocht welke invloed deze perceptie op het gebruiken van
de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking voor startende ondernemers

heeft, Deze doelstelling heeft tot de volgende hoofdvraaggeleid: Inwelke mate heeft de perceptie
van de uitwerking van de mentale, cultureIe en sociale dimensiesvan de Duits-Nederlandsegrens
door Nijmeegse en Kleefse startende ondernemers en faciliterende organisaties invloed op het
gebruiken van de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking voor startende
ondernemers en hoe kunnen we dit begrijpen?
Theorie

In het theoretisch kader staat daarom naast de theorieen over grenzen ook hot

(grensoverschrijdend) Regional Innovation System (G)RIScentraal, aangeziendit een mogelijke vorm
van samenwerking is waar met de grensligging rekening wordt gehouden. Ook als grenzen een
multidimensionaal fenomeen zijn wordt in deze scriptie alleen op drie dimensies gefocust. De reden
voor deze bewuste beperking is dat uit de literatuur blijkt dat weinig aandacht aan deze dimensies
wordt besteed, terwijl deze van groot invloed te lijken zijn. Bij de mentale dimensie warden naast de
mentaliteit ook de emoties, verhalen en beelden bij de grens besproken. Bij de culturele dimensie
wordt naast de cultuur aandacht besteed aan de normen en waarden en aan de talen die in het

grensgebied warden gesproken. Bij de sociale dimensie warden de verschillende verbondenheden,
grensoverschrijdende contacten en vertrouwen thematiseert. Bij het RISwordt aandacht besteed
aan de volgende centrale begrippen: kennis, publieke instituties, bedrijven, netwerken en interactie,
cooperatie en gemeenschappelijk leren. Deze zijn belangrijk om te verstaan hoe innovatie in een
grensoverschrijdende regio plaatsvindt.
Methode

Om te onderzoeken hoe de startende ondernemers en faciliterende organisaties deze theoretische
concepten in de praktijk waarnemen wordt een onderzoeksstrategie gebruikt die kwalitatief en
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kwantitatief onderzoek combineert. De focus ligt daarbij met een collectieve casestudy op kwalitatief
onderzoek waarzeven diepte-interviews met Kleefse en Nijmeegse faciliterende organisaties en
twee d iepte-interviews met Nederlandse startende ondernemers werden gevoerd. Op deze manier
wordt door de faciliterende organisaties een diepgaande indruk over de algemene situatie van de
startende ondernemers gegeven, zander elke startende ondernemer te interviewen. Daarnaast werd

een enquete onder startende ondernemers in Nijmegen en de Kreis Kleve doorgevoerd. Op basisvan
de 28 Nijmeegse en zeven Kleefse startende ondernemers die aan de enquete hebben deelgenomen,
kunnen de diepgaande indrukken met uitspraken van een grotere groep warden ondersteund.
Resultaten

Uit de interviews en de enquete blijkt dat de kansen en mogelijkheden voor samenwerking in drie
categorieen zijn te onderdelen:

1. Economische kansen door het vergroten van de (afzet)markt door de buurmarkt waarbij vaak
ook een standplaats in het buurland wordt gezocht aangezien deze buurmarkt vanuit het
buurland toegankelijker lijkt;
2.

Financiele kansen bijvoorbeeld door van subsidies in grensoverschrijdende projecten of
goedkopere bedrijventerreinen in het buurland te profiteren;

3. Innovatiekansen, die op grensoverschrijdende uitwisseling van kennis en personeel zijn
gebaseerd, aangezien erwordtverondersteld dat Nederlanders en Duitsers elkaar kunnen
aanvullen waardoor een samenwerking succesvol lijkt te zijn.
Om deze kansen en mogelijkheden in realiteit om te zetten blijken naast tijd, geld en motivatie
vooral grensoverschrijdende events waar mensen elkaar in een informele omgeving kunnen leren
kennen en de promotie van deze events en de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende
samenwerkingvan belang te zijn. Om deze kansen en mogelijkheden te gebruiken hebben de
startende ondernemers de volgende partners nodig: andere startende of meer ervaren

ondernemers, onderwijsinstituten, overheidsinstantiesofandere partners die bijvoorbeeld op het
gebied van recht kunnen ondersteunen.
In het algemeen zijn de startende ondernemers van mening dat een grens tussen Nederland en
Duitsland merkbaar is. Daarbij is echter niet van een grens te spreken aangezien er verschillende
dimensies bestaan die met elkaar verweven zijn en elkaar beinvloeden. Bij de mentale dimensies van
de grens lijkt de mentale nabijheid het meest belangrijk te zijn. Bij de meerderheid van de
ge'fnterviewden wekt de grens geen beelden op. Daarnaast lijken de verhalen over de grens meer
over de alledaagse situaties te gaan. Bij de emoties valt te stellen dat de grens zowel positieve als
ook negatieve emoties kan opwekken, waarbij voor de jongere generatie verondersteld wordt dat de
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grens geen emoties opwekt. Bij de culturele dimensiesvalt te stellen dat zowel de faciliterende
organisatiesals ook de startende ondernemers het bestaan van verschillen tussen beide landen
bekrachtigen wat betreft de mate van informaliteit/formaliteit, de bereidheid risico's aan te gaan en
het maken en volgen van plannen. Alhoewel dezeculturele verschillen warden bekrachtigd,warden
dezelfde normen en waarden in beide landen warden gezien. Daarnaast lijkt in het Kleefs-Nijmeegse

grensgebiedde bijzondersituatie te bestaan dat het merendeel van de mensen naast de eigen ook
de buurtaal en de Engelsetaal beheerst. Daarbij lijkt niet alleen het aantal mensen die dezetalen
beheerst in Nederlandgroter te zijn, Nederlanderslijken de talen ook op een hogertaalniveaute
beheersen. Bij de sociale dimensievalt te stellen dat Nederlanderszich in het algemeen sterker met
gebiedenverbonden voelen dan Duitsers. Beidevoelen zich sterk met Europaen minder met de
Euregio Rijn-Waalverbonden. Ook hebben beide grensoverschrijdendecontacten, waarbij de Kleefse
faciliterendeorganisatieseerderzakelijke en de Nijmeegse eerder persoonlijke contacten te lijken
hebben.Voor de Nijmeegse startende ondernemers lijkt dit bevestigd te warden, terwijl bij de
Kleefse startende ondernemers geen verschil vast te stellen is. ledereen is het erover eens hetzelfde
vertrouwen in de samenwerking met een buur als met een landgenoot te hebben.

Bij de mentale dimensie lijkt alleen de mentale nabijheidvan invloed te zijn op grensoverschrijdende
samenwerking,terwijl de emoties, beelden en verhalen over de grens niet van invloed lijken te zijn.
Bij de culturele dimensiesvan grens lijkt alleen de taal en niet de cultuur of de normen en waarden
van invloed te zijn op de grensoverschrijdende samenwerking. Bij de sociale dimensies lijken zowel

vertrouwen, als ook grensoverschrijdende contacten en verbondenheidvan invloed op te zijn.
Conclusie

In het algemeen lijkt de perceptie van de uitwerkingvan de grensvan invloed te zijn op het
gebruiken van de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking. Daarbij lijkt de
mentale dimensie het minst en de sociale dimensie de meeste invloed op hetgebruiken van kansen

en mogelijkhedenvoor grensoverschrijdendesamenwerkingte hebben.Omdat blijkt dat deze
dimensies niet alleen onderling maar ook met andere dimensies van de grens samenhangen, zou
verder onderzoek naar de invloed dimensies van de grens nodig zijn.
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1. Inleiding
1. 1 Projectkader
Sommige mensen en organisaties in de Euregio Rijn-Waal zetten zich in voor een betere

grensoverschrijdendesamenwerking. Deze inzetvolgt het idee dat er ongebruikt potentieel is,
aangezien de kansen en mogelijkheden voor samenwerking over de grens niet volledig warden

gebruikt. In deze scriptie wordt onderzochtof de perceptie van de uitwerkingenvan de grens met
het ongebruikte potentieel samenhangt. Daarom wordt gefocust op de vraag welke invloed de
perceptie van uitwerking van de mentale, culturele en sociale dimensies van de grens tussen

Nijmegen en Kleefdoor de startende ondernemers en de faciliterende organisatiesheeft op de
kansen en mogelijkheden voorgrensoverschrijdende samenwerking.

Degemeenten, die dichtbij de grens in de Euregio'ssamenwerken, warden nationaalgezienvaak als
perifeergedefinieerd. Deze perifere liggingwerd in dejaren tachtig als nadeliggedefinieerd
waardoorbeleid gevoerd werd om deze relatieve liggingte veranderen (van Houtum, 2015, p. 2).
Terwijl deze ligging aan de grens nationaal gezienvaak als nadeel werd opgevat, biedt deze ligging
echterook kansen en mogelijkhedenvoorgrensoverschrijdende samenwerking. Dit is mogelijk
aangeziengrenzen ook generatoren voor kansen kunnen zijn doordat ze een verschil tussen landen
kenmerken. Dit verschil kan het effect hebben dat mensen het onbekende aan de andere kant van de

grens willen ontdekken (van Houtum, 2015, p.4).
Dat mensen over de grens gaan en met elkaarsamenwerken isvolgens de Euregio Rijn-Waaleen
logischegedachte (Euregio Rhein Waal, 2018). De Euregio Rijn-Waal bevestigt deze logische gedachte
van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van startende ondernemers met de

intentieverklaring 'hubs connected, crossing borders'. In dezeverklaring zet de Euregio Rijn-Waal
zich samen met Duitse en Nederlandse partners ervoor in de grensoverschrijdendesamenwerking
van startups te versterken (Euregio Rhein-Waal,2018). Dit is belangrijk omdat startups toenemend
over de grens gaan om een nieuwe markt te ontsluiten, bij specifieke kennis aan te sluiten of nieuwe

investeerders en financieringsmogelijkhedente vinden (Euregio Rhein-Waal,2018). De kansen en
mogelijkhedenvoorgrensoverschrijdende investeringen wardenvanuit de Euregio Rijn-Waal binnen
het project Euregio Business Angels Forum ondersteund. In dit forum werken drie Duitse en

NederlandseBusinessAngels samen om jonge bedrijven met hun eigen ervaring als ondernemer, hun
netwerken en met financiele middelen te ondersteunen. BusinessAngels zijn vaakvermogende
privepersonen die zelfeen onderneming hebbenof hadden en een deel van hun geld in jonge
ondernemingen investeren. Naasthet ondersteunen en informeren overgrensoverschrijdende

financieringwarden de businessangelsen de startups met elkaar in contact gebracht (Euregio RheinWaal,2018). Naastde Euregio Rijn-Waalzetten ook andere faciliterendeorganisatieszoals het
LAbteam EuregioStartupsvan RvN@zich ervoor in dat de grensoverschrijdendesamenwerkingvan
startende ondernemers wordt ondersteund.

Een voorwaardevoor een succesvolle grensoverschrijdendesamenwerkingis dat startende
ondernemersen faciliterende organisatieseen open oog voor de kansen en mogelijkheden over de
grens met het buurland hebben. Pasals deze kansenwarden gezien, kunnen ze ook daadwerkelijkin
de vorm van samenwerking warden gebruikt. Het idee dat verschillende gemeenten, organisaties en

mensen over de grens met de buren gaan samenwerken bij economische, culturele of sociale
vraagstukken past bij de gedachtevan samenwerkingen solidariteit binnen de Europese Unie.
Daarbij is te constateren dat talrijke belemmeringen en barrieres voor de handel en de mobiliteit

tussen de Europese lidstaten zijn verdwenen (Soete, Hagenaars,& Wintjes, 2000), zodat mensen,
goederen en diensten zichvrij binnen de Europese Unie kunnen bewegen.Volgens Pijnenburgheeft
de Europese bevolking dezeverdwijningvan de belemmeringen opgemerkt aangeziende landsgrens
in toenemende mate als "karakteristiek kenmerk" en minder als barriere of belemmering wordt
waargenomen (2012, p. 12).

Naastdezeconstatering dat de perceptie van de grensveranderd is, valt ook te constateren dat de
verschillende dimensies en effecten van de grens nog steeds bestaan. Aangezien deze dimensies zijn

verweven is het moeilijk onderscheidte maken tussen de verschillende dimensiesvan de grens en
hun uitwerkingen (Bouwens, 2004, p. 184). Dezeverschillende effecten kunnen tegenstrijdig zijn
aangeziende grens zowel als barriere als ook als kansof kenmerk kan werken. Daarom is niet van
een algemene uitwerking van de grens te spreken die voor iedereen geldig is, maar is het belangrijk
om tussen de verschillende effecten en dimensies van de grens te differentieren. In de literatuur

wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene/fysieke, economische, juridisch/administratieve,
politieke, sociale en culturele dimensiesvan de grens (van de Broek, van derVelde, ten Berge, n.d., p.
7; van Houtum, 2015, p. 3). Bouwens maakt een tweedeling tussen de materiele en de sociaal-

culturele dimensies,waarbijgeconstateerd wordt dat de tweede meer invloed heeft (2004, p. 148).
De materiele dimensie omvat de politieke, administratieve, functionele en economischefactoren.
Tot de sociaal-culturele dimensies behoren naast de sociale en culturele factoren ook de emotionele,

symbolische en metaforischefactoren.

1, 2. Maatschappelijke relevatie
Volgens de Euregio Rijn-Waalzijn startups en investeerders zich niet altijd bewustvan de kansen en
mogelijkheden voorgrensoverschrijdende samenwerking die bestaan (Euregio Rhein-Waal, n. d. ). Dit
onderzoek zal een bijdrage leveren aan een beter bewustzijn van deze kansen en van mogelijkheden

voor grensoverschrijdende samenwerkingvoor startende ondernemers en faciliterende organisaties.
Daarnaastkan dit onderzoekook voor andere mensen in de Euregio Rijn-Waaleen bijdrage leveren
aangezien onderzocht wordt hoe uitwerking van de mentale, culturele en sociale dimensies warden

waargenomenen welk effect deze perceptie op de kansen en mogelijkhedenvoor samenwerkingkan
hebben. Zoals eerder aangegeven kunnen deze uitwerkingen van de dimensies van de grens zowel
een positieve als ook een negatieve invloed op de kansen en mogelijkheden voor samenwerking
hebben. Een bewustwording van de uitwerking van deze dimensies kan een bijdrage leveren aan
wederzijds begriptussen Nederland en Duitsland en daarmee misschien aan een betergebruikvan
de kansen en mogelijkheden tot samenwerking.
Er zijn verschillende ideeen hoe deze grensoverschrijdende samenwerking kan plaatsvinden en

verschillende initiatieven die deze ondersteunen,, £eR-m©geUj. vorm van
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hebben op de handelingen van de mensen lijkt het interessant de perceptie van de uitwerking van de
grens van de startende ondernemers en faciliterende organisaties te onderzoeken. Van bijzonder
interesse lijken daarbij de mentale, culturele en sociale dimensies van de grens te zijn, omdat
geconstateerd wordt dat de invloed van deze dimensies groter is dan de invloed van de materiele

dimensiesvan de grens (Bouwens, 2004, p. 135). Deze nadruk op de mentale, culturele en sociale
dimensies van de grens wordt benadrukt door de constatering dat grenzen "een sociaal-politieke en

culturele waardean sich" hebben (van Houtum, 2015, p.3).
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In deze scriptie ligt de focus met de vraag naar de kansen en mogelijkheden voor
grensoverschrijdende samenwerking op de voordelen die de ligging aan de grens kan bieden.
Tegelijkertijd warden mogelijke barrieres voor deze samenwerking benoemd, aangezien de
verschillende dimensies van de grens tegenovergestelde uitwerkingen kunnen hebben.
Een mogelijk voordeel van de ligging aan de grens is dat men over de grens heen samen kan werken
en van elkaar kan profiteren. Dit kan in de vorm van een grensoverschrijdende Regional Innovation
System (GRIS) plaatsvinden (Kiryushin et al. 2013). Kiryushin et al. geven aan dat nog niet bekend is
welke uitdagingen en kansen ervooractoren bestaan, die bij het procesvan kennisgeneren
betrokken zijn. Deze uitdagingen en kansen kunnen ontstaan doordat de actoren te maken hebben

metverschillende regionale conditiesterwijl ze dezelfde economische ruimte delen (Kiryushin et al.,

2013, p. 192/193). Dezeverschillende regionale condities kunnen zich op de verschillende dimensies
van de grens weerspiegelen.VolgensTrippl is daarbij onderzoek naarde invloed van politieke,
institutionele, culturele en sociale afstand nodig aangezien nog niet bekend is onder welke

omstandighedendezefactoren een positiefof negatiefeffect op het GRISuitoefenen (Trippl, 2006,

p. 17/18).
Daarbij lijkt onderzoek naar de mentale, culturele en sociale dimensies van de grens in het bijzonder
van belang te zijn aangezien deze niet alleen groot invloed hebben, maar ook vaak warden
genegeerd (Struver, 2005, p. l). Door deze combinatie van het RIS met de theorieen over grenzen

wordt een bijdragegeleverd aan het onderzoekvan de invloed van de perceptie van de uitwerking
van de mentale, culturele en sociale regionale condities in het Duits-Nederlandse grensgebied. Door

de invloed van deze perceptie op de kansen en mogelijkhedenvoor samenwerkingte onderzoeken
wordt een bijdrage geleverd aan de vraag onder welke omstandigheden de mentale, culturele en
sociale factoren een positief of negatief effect op het GRIS kunnen hebben. Op deze manier kunnen
door de combinatie van de verschillende dimensies van de grens met het GRIS nieuwe inzichten
ontstaan.

1.4 Probleemstelling
Binnen de Europese Unie wordt steeds meer aandachtbesteed aangrensoverschrijdende
samenwerkingmiddelsde Euregio's. Desondanksis onderzoeknodig naarde invloed van de
perceptie van de uitwerkingenvan de grens op het gebruiken van de kansen en mogelijkhedenvoor
grensoverschrijdende samenwerking. Daarmee gaat de veronderstelling gepaard dat sprake is van
ongebruikt potentieel in de grensregio's aangezien kansen en mogelijkheden voor samenwerking
niet warden gebruikt. Daarbij zouden de grensbewoners van een grensoverschrijdende
samenwerking profiteren en van elkaar kunnen leren. Zoals eerder aangegeven wil het LABteam

EuregioStart-Upsvan RvN@deze situatievan gemiste kansenveranderen en een bijdrage eraan
leveren dat het potentieel van grensoverschrijdendesamenwerkingvoorstartendeondernemers
wordtgebruikt (RvN@, n. d. ).
Daarvoor zouden de startende ondernemers zich ervan bewust moeten warden dat er kansen voor

grensoverschrijdendesamenwerkingzijn en dat die gebruikt kunnen warden. Omdatvolgens
Bouwens verondersteld wordt dat de sociale en culturele dimensies van de grens van grote invloed
zijn (2004, p. 135), lijkt het bijzonder interessant om te onderzoeken welke invloed de perceptie van
deze dimensies op het gebruiken van de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende
samenwerking heeft. Daarom ligt de focus in dit onderzoek crop hoe de startende ondernemers en
de faciliterende organisaties in de Euregio Rijn-Waal de uitwerkingen van deze drie dimensies
waarnemen.
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1.5. Doelstelling:
Het doel van dit onderzoek is kennis te leveren over de kansen en mogelijkheden voor
grensoverschrijdende samenwerkingvoorstartende ondernemers in Nijmegen en Kleef, die
bijvoorbeeld in de vorm van een GRIS kunnen plaatsvinden. Daarbij wordt bijzondere aandacht
besteed aan de perceptie van de mentale, culturele en sociale dimensiesvan de Duits-Nederlandse
grens door de startende ondernemers en faciliterende organisaties. De perceptie van de faciliterende

organisatieswordt als belangrijkgeachtomdatverondersteld wordt dat deze de perceptie van de
startende ondernemers kan bemvloeden. Deze perceptie van de uitwerking van de mentale,
culturele en sociale dimensies van de grens kan van invloed zijn op het gebruiken van de kansen en

mogetijkhedenvoor grensoverschrijdendesamenwerkingvoor startende ondernemers in Nijmegen
en Kleef, aangezien de grens zowel een kans als ook een barriere voor de samenwerking kan zijn

(Makkonen, Williams, Weidenfeld, & Kaisto (2018). Met deze kennis kunnen aanbevelingenwarden
gedaan om deze kansen te bevorderen.

1. 6. Vraagstelling:
Hoofdvraa .

Op basis van de doelstelling werd de volgende hoofdvraag opgesteld:
In welke mate heeft de perceptie van de uitwerking van de socials, culturele en mentale dimensies
van de Duits-Nederlandse grens door Nijmeegse en Kleefse startende ondernemers en faciliterende
organisaties invloed op het gebruiken van de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende
samenwerking voor startende ondernemers en hoe kunnen we dit begrijpen?
Met behulp van deze hoofdvraag zullen de drie doelen van het onderzoek warden bediend. Ten
eerste zal kennis over de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking voor
startende ondernemers warden vergaard. Ten tweede zal inzicht warden gegeven in de perceptie
van de uitwerkingen van de mentale, culturele en sociale dimensies van de grens door de
Nederlandse en Duitse startende ondernemers en faciliterende organisaties. De beschrijvende kennis
die bij de eerste twee doelen wordt opgedaan wordt vervolgens gebruikt om het derde doel te
bereiken. Hot derde doel is kennis erover te vergaren welke invloed deze perceptie van de
uitwerkingen van de drie dimensies op de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende
samenwerking voor startende ondernemers heeft.
Deelvra en

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:

1. Welke kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdendesamenwerkingvoor startende
ondernemers zien de Nijmeegse en Kleefse startende ondernemersen faciliterende
organisaties en wat is hun rol erbij?

2. Wat is de perceptie van de uitwerkingvan de mentale, culturele en sociale dimensiesvan
de grens door de Nijmeegse en Kleefse startende ondernemers en faciliterende organisaties?
3. Welke invloed heeft de perceptie van de uitwerkingvan de mentale, culturele en sociale
dimensiesvan de grens door de Nijmeegse en Kleefse startende ondernemers en
faciliterende organisatiesop het gebruikenvan de kansen en mogelijkhedenvoor
grensoverschrijdendesamenwerkingvoor de startende ondernemers en waarom heeft de
perceptie wel ofgeen invloed hierop?

Met de eerste vraagwordt in kaart gebrachtwelke kansen en mogelijkhedenvoor
grensoverschrijdendesamenwerkingvoor de startende ondernemers in Nijmegen en Kleefwarden
gezien. Om een compteet beeld van deze kansen en mogelijkheden te krijgen warden naast de
startende ondernemers ook de faciliterendeorganisatiesgevraagdwelke kansen zij zien. De tweede
vraag heeft betrekking op de perceptie van de uitwerking van de mentale, culturele en sociale
dimensiesvan de grens. Net zoals bij de kansen en mogelijkhedenvoor samenwerkingworden zowel
de startende ondernemers als ook de faciliterende organisaties naar hun perceptie gevraagd. In de

derde deelvraagwordt de perceptie van de uitwerkingenvan de mentale, culturele en sociale
dimensies door de startende ondernemers en de faciliterende organisaties in verband gebracht met

de kansen en mogelijkheden voorgrensoverschrijdende samenwerking.

2. Theoretisch kader
In dit hoofdstukwordt de theoretische achtergrond van deze scriptie besproken, die nodig is om de
hoofdvraag zoals gesteld in hoofdstuk een te beantwoorden. Daarvoor wordt in 2.1

achtergrondinformatieover de verschillende dimensiesvan de grensgegeven. In 2. 1. 1 wordt
vervolgens de mentale, in 2. 1. 2 de culturele en in 2. 1. 3 de sociale dimensies van de grens verder
toegelicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de het grensoverschrijdende RIS, waarbij in 2. 2.1
eerst het RIS wordt toegelicht en in 2. 2. 2 aandacht wordt besteed aan centrale begrippen in het RIS
voordat het RIS op de grensregio wordt toegepast in 2. 2. 3. De visuele weergave van de theorie in het
conceptueel model komt in 2. 3 aan de orde.
2. 1 Grenzen

Zoalseerdergesteld zijn de grenzen tussen Nederlanden Duitslandopen zodat mensen, goederen,
kapitaal en diensten vrij tussen de landen kunnen bewegen. Desondankshebbende verschillende
dimensiesvan de grens nog steedsverschillende effecten, functies en werkingen. De perceptie van
deze kan per persoon verschillen. Dit heeft ermee te maken dat grenzen een multidimensionaal
fenomeen zijn, waarom ook verschillende benaderingen over de perceptie van de uitwerkingen van

de grens in dit onderzoekwardengecombineerd. In het algemeen wordt bij de dimensiesvan de
grens onderscheid gemaakt tussen de economische, politieke, institutionelejuridisch-

administratieve, algemene/fysieke, socialeen culturete dimensies (van den Broek et al., n.d., p. 7;
Giaoutzi, Suarez-Villa, & Stratigea, 1993, p. 6; van derVelde, 1998, p. l; van Houtum, 2015, p. 3).
Volgens Bouwens is binnen deze dimensies onderscheid te maken tussen de materiele en de sociaal-

culturele dimensiesvan de grens (2004, p. 148). De materiele dimensie omvat daarbij de
administratieve, functionele en economische factoren, en de sociale-culturele dimensie omvat ook
de emotionele, symbolische en metaforische factoren.

Dezeverschillende dimensies kunnen verschillende werkingen hebben. Een van de mogelijke
werkingen is dat de grens de workingvan een barriere kan hebben. De focus op de barrierewerking
staat in de flow approach centraal, waarbij de grens als belemmering van de economische

ontwikkelingwordt gezien(van Houtum, 2000, p. 60, 61). Daarnaastkan de grenseen belemmering
bij de toegang tot een network in een grensregio zijn (Giaoutzi et al., 1993, p. 6). Deze
barrierewerking van de grens lijkt in de laatste jaren niet toegenomen te zijn. Uit onderzoek blijkt dat
de meerderheid van de organisaties en burgers van mening is dat de barrierewerking van de DuitsNederlandse grens ongeveer hetzelfde is gebleven (Van den Broek et al, n. d., p. l7, p. 21). Als er
sprake is van een verandering van deze barrierewerking, vatt te constateren dat de grens eerder
minder als barriere wordt opgevat. Een andere working van de grens is dat ze de mogelijkheid tot
contact, harmonisatie en integratie in het grensgebied kan bieden. De grens hoeft geen barriere te

zijn, maar zou moeten warden overwonnen (van Houtum, 2000, p. 64). Grenzen kunnen niet alleen
negatieve maar ook positieve effecten hebben aangezien grenzen ook een verschil kenmerken. Dit
verschil kan het positief effect hebben dat mensen daardoor motiveert warden om over de grens te
gaan (van Houtum, 2015). Daarnaast kunnen grenzen ook als een "karakteristiek kenmerk" warden
waargenomen (Pijnenburg, 2012, p. l2).
Er kan geconstateerd worden dat verschillende wetenschappers het erover eens zijn dat de grens
verschillende dimensies en werkingen heeft die verweven zijn en elkaar be'fnvloeden (Bouwens,
2004, p. 148; van der Velde, 1998, p. 1). Doordat in dit onderzoek de perceptie van de uitwerkingen
van de grens en daarmee de waarneming en de mening over de grens centraal staan en niet hoe de
grens in werkelijkheid bestaat wordt gefocust op de mentale, culturele en sociale dimensies van de
grens. Om de perceptie van de uitwerkingen te kunnen begrijpen wordt de grens als menselijk
construct beschouwd, waarbij de mensen zowel de actieve maker als ook de ontvangervan de grens

zijn. Dit menselijk construct wordtvoortdurend opnieuwgeconstrueerd daar mensen hun perceptie
van de grens steeds opnieuw reproduceren ofeen nieuwe percepties produceren. Aangezien deze
perceptie beTnvloedt hoe de mensen gaan handelen is het van belang de grens als uitkomst van een
proces van "(mental) creation, (symbolic) shaping, and reshaping of borders by human beings" te
begrijpen (van Houtum, 2000, p. 67). Deze opvatting komt bij de mentale, culturele en sociale
dimensiesvan de grens eerder terug dan bij de administratief-institutionele en economische
dimensies waarvaststaandeverschillen zoals wetten, regels en systemen belangrijker zijn.
2. 1. 1. Mentale dimensies
Bij de mentale dimensie van de grens is de nadruk op de grens als menselijke constructie en

de grens in het hoofdvan de mensen het sterkste. Volgensvan Houtum mag de mentale invloed van
de grens niet warden onderschat (1990, p. 334). Hoe de mensen de grens waarnemen kan namelijk
van grote invloed zijn op hoe de mensen zich met betrekking tot de grens gedragen.

Paasien Prokkola (2008, p. 27) stellen dat mentale grenzen in het dagelijkse leven te vinden
zijn. Deze mentale grenzen kunnen volgens hen deels door cooperatie verminderd warden, waardoor
de ruimte van het dagelijkse leven verbreed kan warden. De focus ligt op de 'mind set' van mensen
en daarmee op de gedachtes en gevoelen en hoe deze het gedrag en de acties bemvloeden (van
Houtum, 2000, p. 67). Naast gedachtes en gevoelens lijken ook verhalen en beelden die over de grens
en de regio aan de andere kant van de grens bestaan van invloed te zijn, omdat deze mensen ervan

kunnen afhoudenover de grens te gaan (Struver, 2005, p.2). Tegelijkeri:ijd kunnen ze mensen ook
motiveren de grens over te gaan om te kijken of deze verhalen en beelden waar zijn. Een voorbeeld
van deze werking van de grens als motivatie kan zijn dat de mensen het onbekende aan de andere

kant van de grens willen ontdekken (Newman, 2006, p. 152). Dezeverhalen en beelden kunnen zich
in stereotypen over de landen weerspiegelen.
Daarnaast spelen ook de emoties die de grens opwekt een rol aangezien deze acties en reacties
kunnen opwekken. Daarom wordt onderzocht waarmee mensen zich emotioneel verbonden voelen
(van Houtum, 2000, p. 68). De emotionele verbondenheid met de eigen regio en de regio aan de
andere kant van de grens kan van invloed zijn op het handelen van de mensen. Als de mensen zich in
de cultuur van het andere land thuis voelen, kan dat een positieve invloed hebben op het oversteken
van de grens (van Houtum, 1999, p. 332).
2, 1. 2. Culturelp dimensie?-

Volgensvan Houtum (1999) zijn niet de objectieve verschillen tussen twee culturen van belang, maar
de perceptie van de verschillen. Daarmee ligt de focuserop of de mensen denken dat er verschillen
tussen de culturen zijn en hoe deze verschillen bijvoorbeeld tussen de conventies of regels warden

waargenomen (van Houtum, 1999, p. 333). Daarnaastlijken Nederland en Duitsland in de
communicatiestructuur en cultuur te verschillen. Zo wordt verondersteld dat Duitsland een

hierarchische werkstructuur heeft, waarbij beslissingen hoog in een organisatie warden genomen en
dan vaststaan, waardoor medewerkers niet alles uitspreken wat ze denken (Remmers, 2007). In
Nederland blijkt in tegenstelling daartoe sprake te zijn van een informele werksfeer, waardoor
beslissingen ook op lagere niveaus in de organisatie worden genomen en veranderlijker zijn,

waardoormedewerkerseerder uitspreken wat ze denken (Remmers, 2007, p.43). Daarnaastblijkt
ook de houding ten opzichte van vernieuwing en innovatie van invloed te zijn. Daarbij lijken Duitsers
eerder geneigd te zijn om regels te volgen en onzekerheden ter vermijden waardoor innovatie
belemmerd kan warden. In tegenstelling daartoe lijkt de informele sfeer in Nederland en de

bereidheidom eerder risico's aante gaan en innovaties te stimuteren (Remmers, 2007, p. 51).
Ook normen en waarden, die binnen een cultuur spelen, blijken belangrijk te zijn aangezien

verschillen tussen de culturen de interactie negatiefblijken te beTnvloeden (van der Velde, 1998, p.
12). Viceversa zou dit betekenen dat gedeelde normen en waardende culturele nabijheiden
daarmee interactie kunnen bevorderen. Op deze interacties en grensoverschrijdende samenwerking

lijken de sociale normen en waardenvan invloed te zijn (Paasi, Prokkola, 2008, p. 21). Uit onderzoek
van Bakker, Blaga en Wolfblijkt dat startups vaak samenwerken, hulpbereid zijn en een steunende
houdinginnemen (n. d., p. 20). Doordezeopenheid en steunende cultuur ontstaan kansenvoor
samenwerking en het delen van kennis. Daarnaast wordt verondersteld dat een gevoel van
familiariteit bevorderd kan warden als deze normen en waarden warden gedeeld, wat opnieuw een

positieve invloed op de grensoverschrijdendesamenwerking kan hebben(van derVelde, 1998, p.7,

8).
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Een derde belangrijke factor is de taal aangezien de mensen met taal communiceren. Erwordt
verondersteld dat een groot beheersing van de buurtaal (Duits of Nederlands), dus goede
vaardigheden in het spreken, lezen, schrijven en luisteren, ertoe leidt dat mensen eerdergeneigd zijn
om in het andere land of met mensen uit het andere land samen te werken (van der Velde, 1998, p.

8). Daarnaast speelt taal een belangrijke rol omdat door taal discoursen en verhalen gecreeerd
warden die van invloed kunnen zijn op de mentale, culturele en sociale dimensiesvan de grens
doordat ermee de perceptie van de grens geconstrueerd kan warden (van Houtum, 2000, p. 71).
2. 1. 3. Sociale dimensie

Volgens van Houtum bieden grenzen de mensen de mogelijkheid om de eigen identiteit afte
bakenen (2015, p. 3). Bij dit proces is sprake van een sociale constructie aangezien het bepalen van
de eigen identiteit ook betekent te bepalen wie niet erbij hoort. In het geval van de nationale
identiteiten betekent dit vaak dat mensen aan de andere Rant van de grens in het buurland geen deel

uitmaken van de eigen identiteit. Dooreen vergelijkingtussen het eigen land en het buurland te
maken wordt de eigen identiteit verder afgebakend,zodatvan een relationele activiteit gesproken
kan warden (Bouwens, 2004, p. 136). Dit kan een "wij-tegen zij-relatie" betekenen, waarbij mensen
in de grensregio tegenover elkaar kunnen staan en daardoor de eigen identiteit afbakenen (Newman,
2006, p. 147). Daarnaastkunnen de mensen in de grensregio zich ook met de Europese Unie
(Europees) of met de grensregio (euregionaal) identificeren en verbonden voelen (van der Velde,
1998, p. 5). De mogelijkheid zich met de grensregio en daarmee ook met de andere zijdevan de grens
te identificerenwordt mogelijk gemaakt doordatde mensen in de grensregio dezelfde problemen
delen (van Houtum, 2000, p. 63). Het identificeren met dezelfde problemen Ran naastwederzijds
begripook aan een euregionale of Europese identiteit bijdragen.
Naasthet delen van gemeenschappelijke problemen zijn grensoverschrijdende relaties en netwerken
ook activiteiten die kunnen bijdragenaan wederzijdsbegrip. Volgens Bourdieu en Richardsonzijn
netwerken sociaal kapitaalwaarbijzowel het type als ook het aantal mensen in het network als
belangrijk warden geacht aangezien het kapitaal van de mobilisatie van deze mensen afhangt (1986,
p. 249). Het aantal contacten en de frequentie van de contacten met de burgers bepalen daarbij het
level van de "action" mee (van der Velde, 1998, p. 5). Bij de "action space"wordt onderscheid
gemaakttussen informele persoonlijke contacten en informele professionele contacten bijvoorbeeld
van bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat het hebbenvan contacten een positieve invloed op
grensoverschrijdendeeconomische activiteiten heeft. Daarbij zijn in het bijzonderde persoonlijke
contacten in het buurland een grote hulp (van Houtum, 1999, p.333).
Daarnaast verondersteld van Houtum dat vertrouwen belangrijk is voor het bestaan van

grensoverschrijdende relaties en netwerken (2000, p.64). Volgensdeze redeneringzou eerst
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vertrouwen aanwezig moeten zijn, voordat dit vertrouwen in de contacten over de grens een positief
effect op grensoverschrijdende samenwerking kan hebben. Tegelijkertijd wordtgeconstateerd dat
vertrouwen niet vanzelf ontstaat maar een proces is waarbij meerdere ontmoetingen nodig zijn om
met deze nieuwe ervaringen eerdere ervaringen te kunnen laten onderdrukken (Van Houtum, 1998,

p. 113). Van vertrouwen wordt gesproken als de mensen ervan uitgaan dat de andere persoon eerlijk
is en geen voordeel ten koste van de ander heeft. Daarbij blijkt dat mensen met meer
grensoverschrijdende ervaringen met betrekking tot cooperatie een positievere perceptie en
houding hebben tegenover hun partners in het andere land (van Houtum, 2000, p. 71). Volgens deze
redenering zou vertrouwen tijdens de samenwerking ontstaan en gevestigd wgrden.

2 2. Grensoverschrijdende Regional Innovation syste ---^^ /

,

W(L^

l{f a^'^^^r^U^nCh/

Het tweede centrale begrip is het grensoverschrijdende Regional Innovation System,jwaarbi'^ het RIS Ce^
op een grensoverschrijdende regio, in dit geval de Euregio Rijn-Waal wordt toegepast.

2. 2. 1 Regional Innovation System
Ondereen RISwordt de verzamelingvan interactiestussen economische, sociale, politieke en
institutionele organisatiesverstaan die het proces van collectief leren bevorderen. Deze interacties
stimuleren de snelle verspreiding van kennis en vaardigheden binnen een regio, waarmee het GRIS
niet alleen een vorm van grensoverschrijdende samenwerking kan zijn, maar ook een bijdrage levert
aan het verklaren hoe innovatie in een regio ontstaat. Bij het toepassen van het RIS op de te

onderzoeken (grens)regio moet steeds rekeninggehoudenwarden met de sociale, culturele en
economischecontext. Daarbij lijken er een aantal elementen in het RISsvoor allee regio'svan belang
te zijn aangeziendeze belangrijkzijn voor het verklaren hoe innovatie in een regio tot stand komt.
Volgens Autio (1998) staan twee subsystemen in elk RIS centraal: het eerste subsysteem focust op
het toepassen en exploiteren van kennis en het tweede subsysteem focust op het generen en
verspreiden van kennis. Terwijl bij het toepassen en exploiteren van kennis vooral bedrijven een
centrale rol spelen, staan bij het generen en verspreiden van kennis vooral publieke instituties
centraal. Tussen deze twee subsystemen is interactie en warden kennis, resources en mensen
uitgewisseld (zie afbeelding 1). Deze schematische weergave sluit aan bij de definitie van Cooke die
stelt dat een "regional innovation systems consists of interacting knowledge generation and
exploitation sub-systems linked to global, national and other regional systems for commercializing
new knowledge" {200^, p. 4). Daarbij lijken binnen de RISs kennis, publieke instituties, bedrijven,
netwerken en interactie, cooperatie en leren centraal te staan.
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Figuurl: Schematische weergave van het Regional System of Innovation en de twee subsystemen: toepassing & exploitatie
van kennis en generen & verspreiden van kennis (Autio, 1998, p. 134).

2. 2. 2 Centrale begrippen in het Regional Innovation System
Het eerste begrip dat verder wordt toegelicht is kennis aangezien het genereren, verspreiden,
toepassen en exploiteren van kennis in het RIS centraal staat (Autio, 1998). Met belang van kennis
wordt benadrukt doordat geconstateerd wordt dat kennis in de economie en maatschappij steeds

betangrijkerwordt en als doorslaggevendefactorvoor succeswordt beschouwd (Cooke, 2004, p. 2).
Om bedrijven, maatschappij en landen succesvol te laten zijn is het belangrijk dat de verschillende

processen random kennissamen warden aangepakten kenniswordt gedeeld. Bij het RISstaat
daarbij vooral kennis centraal die economisch belangrijk is (Doloreux, 2003, p. 70).
Het tweede centrale begrip zijn de publieke instituten aangezien kennis meestal in de publieke sector
wordt gegeneerd en verspreid. Volgens Autio zijn er vier verschillende publieke instituten te
onderscheiden:educatieve instituten, openbare onderzoekinstituten, technologie bemiddelende
instituten en personeel bemiddelende instituten (1998, p. 134, 135). Daarbij is te constateren dat
sprake is van een bewustwording over de rol van universiteiten, onderzoeksinstituten en publieke

organisaties bij de verschillende processen random kennis (Cooke, 2000, p. 133). Daarnaastkunnen
onderzoeksorganisatiesen trainingsinstituten een belangrijke rol spelen (Asheim et al., 2011, p.879),
net zoals nationale laboratoria, technischecentra, bedrijfsinnovatieve centra (Doloreux, 2003, p. 71)
en regionale of lokale bestuursorganen (Cooke, 2000, p. 137). Deze publieke organisatiescreeren een
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institutionele infrastructuur die een bijdrage levert aan de processen random kennis en innovatie

(Doloreux, 2003, p. 71).
Het derde centrale begrip zijn de bedrijven aangeziendeze een belangrijke rol bij het creeren van
nieuwe innovatieve processen spelen omdat ze over een eigen kennisbronnen kunnen beschikken

(Cooke, 2000, p. 133). Bedrijven warden daarbijgezienals gespecialiseerd in de markt, waardoorze
bepaalde competenties en technologieen meebrengen (Doloreux, 2003, p. 71). Daarbijwarden
volgens Autio en Cooke bedrijven meer met hot toepassen en exploiteren van kennis voor
commerciele doelen in verband gebracht dan met het generen en verspreiden van kennis (1998,
p. 134; 2000, p. 137). Bij het toepassen en exploiteren van kennis zijn voor een bedrijfvier andere

actoren belangrijk: klanten, medewerkers, ondernemers en concurrenten (Autio, 1998, p. 134).
Hetvierde centrale begrip zijn netwerken. Bedrijven en publieke instituten kunnen in netwerken
samenwerken en kennis delen, waarbij innovatie kan ontstaan. Daarom wordt innovatie als een

interactiefen sociaal proces gezien (Doloreux, 2003, p.70). Naastdeze netwerken tussen bedrijven
en publieke actoren, bestaan ook netwerken tussen bedrijven bijvoorbeeld doorgemeenschappelijke
investeringen (Asheim et al., 2011, p. 879). Bij de netwerken voor bedrijven wordt onderscheid
gemaakttussen verticale en horizontale netwerken. Bij verticale netweken zijn verbindingen tussen

de bedrijven, ondernemersen klanten te vinden, die met het positieve effect van groei in verband
warden gebracht. Bij horizontale netwerken zijn verbindingen tussen bedrijven, medewerkers en
concurrenten te vinden, die met het positieve effect van rentabiliteit in verband warden gebracht
(Autrio, 1998, p. 134). Daarbij stellen Asheim et al. dat voor deze relaties binnen netwerken

vertrouwen en cooperatie van essentieel belangzijn (2011, p.879). Het belangvan netwerken voor
RIS wordt benadrukt aangezien ook van een netwerk RIS wordt gesproken (Cooke, 2004, p. l4).

Het vijfde begrip is interactie, cooperatie en gemeenschappelijkleren. Dit wordt van belanggeacht
voor het delen van kennis in netwerken. Daarbij veronderstellen Asheim et al. dat nabijheid tussen
de verschillende actoren van voordeel kan zijn aangezien kennis, die het verbindende element in het

netwerk is, een geografischedimensie heeft (2011, p.880). Deze nabijheid kan zowelfysiek in termen
van geografischenabijheidals ook mentaal in termen van cognitieve nabijheid bestaan. Eentraditie
van samenwerkingdoor lokale overeenkomsten van interactie, persoonlijke en informele uitwisseling
blijkt daarnaasteen positiefeffect te hebben op de interactie, cooperatie en het leren binnen een
network (Doloreux, 2003, p. 71). Een constellatie van samenwerkingdie de laatste tijd steeds
populairder wordt is de triple helix-samenwerkingtussen overheid, ondernemers en het onderwijs
(Cooke, 2004, p. 16). Daarbij ligt de focus op synergie-effecten die door de samenwerkingkunnen
ontstaan. Doordat het triple helix-systeem niet stabiel maar voortdurend in transitie is, ontstaan

steeds opnieuw kansen voor innovaties (Etzkowitz, & Leydesdorff, 2000, p. 112, 113).
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2. 2. 3 Grensoverschrijdend Regional Innovation system
Het RISwordt meestal in de context van een regio binnen een land besproken. Toch bestaat ook de
mogelijkheid dit systeem op een grensoverschrijdende regio toe te passen. Daarbij blijven de
verschillende factoren die in de bovenstaande paragraafwarden toegelicht van centraal belang. Dit

blijkt uit onderzoekvan Kiryushinet al. die het RISop de grensoverschrijdendeOresund Euregiolangs
de Deense en Zweedse grens hebben toegepast. Daarbij onderscheiden ze vijfverschillende

^

/v^ubsystemen voor het GRIS: kennis generen en verspreiden, kennis toepassen en exploiteren,
regionale politick, lokale interactie en sociale-institutionelefactoren (Kiryushin et al., 2013). Deze
systemen zijn gebaseerdop het werk van Trippl (2006), die zijn werk heeftgebaseerd op werkvan
Autio (1998) over het RIS. Daarom komen de subsystemen van het kennis generen en verspreiden,

en kennistoepassen en exploiteren van het GRISovereen met het RIS.Aangezienin het subsysteem
van de lokale interacties de relaties tussen de verschillende actoren en het uitwisselen van kennis
centraal staan komt dit systeem overeen met het netwerk dat in het RIS centraal staat. Bij het

subsysteem van regionale politiek staat de invloed van de politick op het RIScentraal. Daarnaastis in
het subsysteem over de sociale en institutionele factoren onderscheid te maken tussen harde
factoren zoals wetten en regels en tussen mentale, culturele en sociale factoren zoals waarden en
routines (Trippl, 2006, p. 4-5).
Voor deze vijf subsystemen in het GRIS maken Kiryushin et al. ook onderscheid tussen factoren die
de ontwikkelingvan een GRIS kunnen bevorderen en kunnen belemmeren (2013). Deze bevordering
of belemmering kan ontstaan doordat de factoren tussen de landen in de grensregio kunnen
verschillen. De perceptie van deze verschillen en van de uitwerking van de dimensies van de grens

^ kunnen daarmeevan invloed zijnop hetGRIS.Daarbijlijktvooral hetsubsysteem van desocialeen
institutionele factoren een cruciale rol te §p^Ten aangeziendejierceptie van dezefactoren kan
verschillen. Voorat sociale en culture factorenTcrats'waarden, routines, gedrag, cultuurvan
cooperatie, cultuuren houdingen tegenover innovatie en technologie kunnen tussen beide landen
verschillen (Trippl, 2006, p. 5. ). Deze factoren lijken invloed te hebben op de actoren en hun
onderlinge relaties (Kiryushin et al., 2013, p. 183). Zo lijkt de perceptie van nabijheid en familiariteit
van mensen in de grensregio de sterkte van grensoverschrijdende integratie en daarmee ook de
sterkte van samenwerking, het delen van kennis en gemeenschappelijke innovatie over grenzen te

bemvloeden. Volgens Lundquist& Trippl bemvloeden de fysieke, functionele, cognitieve en
institutionele nabijheidde mate van grensoverschrijdende integratie (2013, p.458). Daarmeewordt
de nadrukop de minder zichtbareen voelbare verschillen in de cultuur, identiteit, geschiedenis,
waarden, gedrag en sociale houdingen van de mensen en op de mentale, culturele en sociale

dimensiesvan de grensgelegd. Dit betekeflffook dat minder nadrukop de zichtbareverschillen
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tussen de administratieve systemen, wetten en regels bij de administratief-institutionele dimensies
van de grens wordt gelegd.

2. 3. Conceptueel model
Deze theoretische achtergrond wordt in het onderstaande conceptueel model visueel weergegeven.
Daarbij wordt het GRIS gecombineerd met de perceptie van de uitwerkingen van de verschillende
dimensies van de grens. Centraal staat de vraag welke invloed deze op het zien en benutten van de
kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking hebben.
Grensregio
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Figuur 2: Ccnceptueel model
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Zowel het GRISals ook de verschillende dimensiesvan de grens zijn in de bovenstaande paragrafen
uitgelegd. Binnen het GRISstaat kennis centraal, die gegenereerd en verspreid wordt door bedrijven
en publieke instituten. Daarvoorzijn netwerken, uitwisselingen interactie net zoals cooperatie en
leren belangrijk. Deze verschillende factoren bemvloeden elkaar wederzijds. Ook de mentale,

culturele en sodale dimensiesvan de grens op die gefocust wordt lijken elkaarwederzijdste
bemvloeden. Het GRISheeft invloed op de bestaande kansen en mogelijkhedenvoor samenwerking.
De verschillende dimensies van de grens hebben invloed op de perceptie van de grens. Deze en de
kansen en mogelijkheden voor samenwerking die bestaan zijn van invloed of de kansen en
mogelijkheden voor samenwerking warden gezien en gebruikt.
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3 Methode
Ten eerste wordt in de inleiding van de methode in 3. 1 besproken welke onderzoeksstrategie wordt
gebruikt. Ten tweede wordt in 3. 2 de verzameling van de verschillende typen data besproken. Ten
derde wordt in 3. 3 de uitvoering van het onderzoek thematiseert. Ten laatste warden in 3. 4 de
gebruikte analysen voor de verzamelde data toegelicht.

3. 1 Inleiding
Nadatin het voorgaande hoofdstuk met de theoretische achtergrond een focusvoor het
onderzoeksthema isgegeven, wordt in dit hoofdstuk met de methodische achtergrond uitgelegd op
welke wijze het onderzoekis uitgevoerd. De onderzoeksstrategiecombineert kwalitatiefen
kwantitatiefonderzoek zodat relevant kwantitatiefen kwalitatief materiaal kan warden

meegenomen om valide antwoorden te vinden (Doorewaard SiVerschuren, p. 115). Terwijl
kwantitatief onderzoek gericht is op het verzamelen van gegevens door observeren om de frequentie
te bepalen, kenmerkt zich kwalitatiefonderzoek doordat het onderzoek met mensen is, d.w. z. hier

warden mensen diepgaandgeTnterviewd om achtereen bepaald proces te komen (Brinkman &
Oldenhuis, 2016). Op deze manier warden diepgaande inzichten over de perceptie van de

uitwerkingenvan de grensen de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking
ondersteund door de algemenere uitspraken die op basisvan de enquete mogelijk wardengemaakt.

3. 2. Dataverzameling
In deze paragraafstaat de verzamelingvan relevant materiaal centraal. Hierdoorzal inzichtwarden
gegeven in de perceptie van de uitwerkingvan de grensvan de startende ondernemers, de
faciliterende organisaties en in de kansen en mogelijkheden voor samenwerking. Daarbij ligt het
zwaartepunt bij de onderzoeksstrategie met een "collective casestudy" bij kwalitatiefonderzoek
(Creswell, Poth, 2017, p. 99). Daarbij worden meerdere casestudies gebruikt om een vraagstuk te
illustreren. In dit onderzoek kan elke startende ondernemer en elke faciliterende organisatie in
Nijmegen en de Kreis Kleve als een unieke case warden gezien. Door deze unieke cases met elkaar in

verband te brengen en tegen over elkaarte plaatsen worden de verschillende perspectieven over het
vraagstukverduidelijkt (Creswell & Path, p. 98). Bij een casestudygaat de onderzoekermeestal zelf
het veld in om informatie te verzamelen, door diepte-interviews en observaties. Daarnaast warden
ook documenten gebruikt zodat multiple bronnen warden gecombineerd (Creswell, Path, 2017,
p. 98). Deze kwalitatieve en interpreterende benadering leidt tot diepgaand onderzoek. Door binnen

dezecasestudyook een enquete afte nemen wordt de focus op kwantificeringen het tellen rekenen
met waarnemingsresultaten gelegd. Daarmee wordt de externe validiteit van het onderzoek

verhoogd, aangeziendezealgemenere uitspraken de uitkomsten van de diepte-interviews
ondersteunen (Doorewaard & Verschuren, p. 156). Door de verschillende voorbereidingstijden
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werden een aantal interviews gehouden voordat de enquete werd afgenomen, waardoor rekening
Ronwarden gehouden met thema'sofvragen die de respondenten tijdens de interviews niet
begrepen.
3. 2. 1 Documenten

Het bestuderen van documenten is een typisch element van kwalitatiefen kwantitatiefonderzoek

(Vennix, 2011, p. 193). Daarmee wordt inzicht gegeven in de bestaande kennis over de perceptie en
uitwerkingvan de grenzen, over startende ondernemers in Nederland en Duitsland en over

grensoverschrijdendesamenwerking.Op deze manierwordt een soort kader, een achtergrond
geschapen voor het nieuwe onderzoek. De focus bij het bestuderen van documenten wordt in het
bijzonder op documenten gelegd die betrekking hebben op de startende ondernemers en de

faciliterende organisaties in Nijmegen en Kleef. Voor deze werd als doelgroep gekozen aangezien hun
standplaatsen redelijk dicht bij de grenszijn, zodat er sprake is van geografischenabijheid.
3. 2 2. Interviews

Het houden van diepte-interviews is een typisch element van kwalitatief onderzoek waar bij een
beperkt aantal actoren de diepte in wordt gegaan. Bij het afnemenvan diepte-interviewswordt
gefocust op faciliterendeorganisatiesdie kennis en invloed hebbenop de startende ondernemers.
Op deze manier kan door de faciliterende organisaties een algemene indruk over de perceptie van de
uitwerkingenvan de mentale, culturele en sociale dimensiesvan de grens en de kansen en
mogelijkheden voorgrensoverschrijdende samenwerking in kaart warden gebracht. Deze algemene
indruk wordt door een klein aantal interviews met startende ondernemers ondersteund. Doordat de

faciliterende organisatieszowel hun eigen als ook hun perceptie van de startende ondernemers
weergeven, warden ze zowel als respondent als ook als informant en kennisbron gebruikt
(Doorewaard& Verschuren, 2015, p. 210-211;Vennix, 2011, p. 195).
De interviews werden meestal op het kantoorvan de respondenten gevoerd, zodatde respondent
geen extra tijd moest investeren om de interviewafspraakna te komen. De persoonlijke interviews
werden in de vorm van een gesprekgehouden dat gebaseerd is op sociale interactie waarin
respondent en onderzoekersamen informatie creeren (Creswell & Path, 2018, p. 163). Door het
interview in de vorm van een gesprek en met een semigestructureerd interviewguidete voeren werd
de respondent vrijheid gegeven in zijn antwoorden en had de onderzoekerde mogelijkheid flexibel
op de antwoorden van de respondent of op nieuwe aspecten dieper in te gaan. Het
semigestructureerd interviewguidewasals volgend opgebouwd:een inleidingwaarinonderzoeker,
onderwerp en respondent werden gemtroduceerd, vijf clusters waarin vragen over de dimensies van

de grens en de kansen en mogelijkhedenvoor samenwerkingwerden gesteld en een afsluiting
waarin de respondent werd bedankt en gevraagd of de wens bestaat het transcribeerde interview
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toegestuurd te krijgen (Vennix, 2011, p. 256, 257). Voor de volledige interviewguides zie bijlage 1-4

(p. 74-85).
De structuur van de interviewguide met de vijf clusters over de mentale, culturele, sociale en
algemene perceptie van de grens en de kansen en mogelijkheden voor samenwerkingisgemaakt
met het operationalisatieschema dat op basis van het theoretisch kader is opgesteld. Met het
operationaliseren warden de theorieen en begrippen meetbaar gemaakt, zodat alle belangrijke
vragen op een begrijpelijke manier warden meegenomen (Creswell & Poth, 2018, p. 164). Bij de
theorieen over de grens worden de mentale, culturele en sociale dimensies van de grens als
dimensies in het operationalisatieschema beschouwd en bij het RIS zijn de vijf subsystemen als de vijf
dimensies te beschouwen (zie tabel 1). Uit deze dimensies worden vervolgens indicatoren afgeleid
die in het theoretisch kader al verder zijn toegelicht. Daarbij is ook sprake van samenhang tussen de
indicatoren van het GRIS en de verschillende dimensies van de grens. Zo zijn de actoren die binnen

het GRISzijn benoemd mogetijke contacten of partners in een netwerk bij de sociale dimensievan de
grens. Ook interactie, cooperatie en netwerken uit het GRISkunnen bij de socialedimensiewarden
geteld aangezien binnen netwerken vertrouwen een belangrijke rol speelt. De culturele en sociale
factoren van het sociaal-institutionele subsysteem kunnen met de sociale en culturele dimensiesvan
de grens in verband warden gebracht.
Tabel 1: operationalisatieschema

Begrip

Dimensie

Indicatoren

Subsysteem kennis toepassen

Actoren: bedrijven, klanten,

en exploiteren

medewerkers, ondernemers,
concurrenten

Netwerken

Subsysteem kennis genereren

Actoren:

en toepassen

Onderwijsinstellingen,
publieke kennisinstellingen,
arbeidskrachten bemiddelende

instituties, technologie
bemiddelende instituties

Grensoverschrijdend Regional
Innovation System

Relaties

Interactie

Cooperatie
Netwerken
Sociaal-institutioneel

Sociale factoren
Culturele factoren
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Regionale politick

Politieke factoren

Sociale dimensie

Identiteit
Netwerken
Vertrouwen

Grenzen

Culturele dimensie

Taal
Perceptie culturele verschillen
Normen en waarden

Mentale dimensie

Mindset van de mensen
Verhalen en Discoursen
Emoties

^ f^kij ^-^
Op basis van deze indicatoren warden vervolgens items en vragen b^dacbtndie aan de startende

ondernemers en faciliterende organisatieswarden gesteld (Vennix, 2011, p. 199). Daarbijwarden de
startende ondernemers en de faciliterende organisaties dezelfde vragen over de indicatoren uit het
operationlisatieschema gesteld. Hetverschit tussen de interviewguides ligt erin dat bij de interviews
met de faciliterende organisaties deze eerst na hun eigen perceptie werden gevraagd en daarna
werden gevraagd welke indruk ze van de perceptie van de startende ondernemers hebben en welke
invloed hun perceptie op de startende ondernemers heeft. De startende ondernemers werden eerst
over hun eigen perceptie gevraagd en daarna werd gevraagd welke invloed de faciliterende
organisaties kunnen hebben. De vragen in de interviewguide zijn zo kort en neutraal mogelijk

gesteld. Bijzonderefocus lag erop de vragen niet suggestiefte stellen, zodatde respondent niet door
de meningvan de interviewer werd be'fnvloed (Vennix, 2011, p. 256). Dooropen vragen te stellen was
de gemterviewdevrij in zijn antwoorden (Verschuren & Doorewaard,2015, p. 223). In de
interviewguide staan ook een aantal vragen waarmee kan warden doorgevraagd, voor het geval dat

de respondent een vaag antwoord geeft of het gesprekvastloopt (Vennix, 2011, p. 256). Dezevragen
zijn in de interviewguides ingeschoven onder de open vragen over de indicatoren en zijn ook visueel

te onderscheidendoor een korte pijl (->).
3. 2. 3. Enquete

Een ander belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het uitvoeren van een online-enquete onder
Nijmeegse en Kleefse startende ondernemers. Aangeziende onderzoekerdoorde online enquete
geen direct contact met de respondenten heeft, werd een pretest doorgevoerd, om zekerheidte
vergaren dat de respondenten de instructies, vragen en antwoordmogelijkhedenzanderinteractie
met de onderzoeker begrijpen. Daarnaastbiedt de online enquete het voordeel dat de respondenten
de enquete in een eigen tempo kunnen invullen, op een tijdstip dat voor hun het best isgeschikt
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(Vennix, 2011, 198). Aangeziende gegevensop een tijdstip bij een groep (startende ondernemers in
Kleefen Nijmegen) werdenverzameld is sprake van een cross-sectionale survey (Doorewaard &
Verschure, 2015, p. 163). De enquete is daarbij in principe op dezelfde manier opgebouwd als de

interviewguides, dus aangelegdaan het operationalisatieschema,omdat de vragenlijst aan moet
sluiten bij de operationalisatievan de begrijppen van het onderzoek (Vennix, 2011, p. 199).
Bij de enquete warden gesloten vragen gesteld, zodat de respondent uit voorgegeven
antwoordcategorieen kan kiezen. Daarbij warden zowel kennisvragen, opinievragen en vragen over
gevoelens gesteld (Vennix, 2011, p. 202). Deze vragen komen vooral in de vorm van stellingen voor.
Daarbij hebben de startende ondernemers de mogelijkheid hun mate van instemming op de stelling

op een vijf puntschaal weerte geven metl=oneens en 5=eens (Vennix, 2011, p.204). Om daarbij een
response set, het geven van dezelfde antwoorden op meerdere vragen, te voorkomen werd een
stelling omgekeerd geformuleerd (Vennix, 2011, p. 205). Daarnaast warden meerkeuzevragen gesteld
zoals "Ik beheers de volgende talen". Aangezien de antwoordcategorieen met "Nederlands, Duits,
Engels, Andere" wel eenduidig en uitputtend maar niet wederzijds uitsluitend zijn, hadden de

respondenten de mogelijkheid meerdere antwoordente geven (Vennix, 2011, p. 204). Bovendien
werd gebruikgemaaktvan de semantisch differentiaal,waarbij de respondententelkens opnieuw
moeten beoordelen in hoeverre ze een fenomeen bij de verschillende dimensies zien (Vennix, 2011,
p. 2015). Zo konden de respondenten voorverschillende dimensies van de grens met een vijf
puntschaal aangeven in hoeverre ze van mening zijn, dat de grens bij deze dimensie merkbaar is.
Ook werd een open vraag gesteld, namelijk "Van welke actoren heeft u hulp nodig bij
grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland". Bij deze vraag moet de onderzoeker zelf de

antwoorden in categorieen samenvoegen (Vennix, 2011, p.206). Doordatafgezienvan deze
uitzonderingalleen gesloten vragen in de enquete werden gesteld, is sprake van een gestructureerde
en reductionistische maniervan dataverzameling (Doorwaard & Verschuren, 2015, p. 162, 163). Een
overzicht van alle gestelde vragen is te vinden in de bijlagen 7 en 8 (p. 92-127).

. - d?^c.

3. 3, Uitvoering dfTderzoek
In dit paragraaf wordt de uitvoering van het onderzoek besproken. Daarvoor wordt eerst in 3. 3. 1 het
onderzoeksgebied verder toegelicht. Daarna wordt in 3. 3. 2 de selectieprocedure voor de diepteinterviews toegelicht. In 3. 3. 3 wordt besproken hoe contact met de startende ondernemers werd
opgenomen om de enquete te verspreiden.

3. 3. 1 Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied aan de Nederlandse kant is de gemeente Nijmegen die in het gebied van

Arnhem-Nijmegen in de provincie Gelderland ligt. Aan de Duitse kant ligt de focus op de Kreis Kleef
die zestiengemeenten omvat en in het bondsland Noordrijn-Westfalenligt (zie afbeelding3). Beide
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zijn deel van de Euregio Rijn-Waal waarin een lange traditie van samenwerking bestaat om de
barrieres door de grens af te bouwen (StadtUmBau Ingenieurgesellschaft mbH, 2009, p. 5). In de loop
van de tijd zijn Nijmegen en Kleef dichter bij elkaar gegroeid, waardoor sprake kan zijn van een

grensoverschrijdend stads-omgevingssysteem. Binnen dit systeem kan Nijmegen samen met Arnhem
als een overkoepelend centrum begrepen wardenwaarin hogescholen, cultuur en economie centraal
staan. De Kreis Kleef heeft daarbij een aanvullende functie als basis- en middelcentra dat een

ontlastende functie kan hebben (StadtUmBau IngenieurgesellschaftmbH, 2009, p.7). Doorde
Hogeschool Rijn-Waaldie ditjaar het tienjarige bestaan viert kan Kleefook op het gebiedvan
hogescholen een aanvullende functie vervullen. Het samengroeien, ^oopererer^eji identificeren in
een gemeenschappelijke grensoverschrijdende regio is in de afgelop6n jaren verder toegenomen. Dit

btijkt uit het initiatief NiederRheinLande, waarin de Niederrhein ^rt Nederland gemeenzaam op het
subsidieprogrammavan de nieuwe Euregionalehebbengesolliciteerd (Regionalagentur NiederRhein,
p. 8). Zo blijken Nederland en Duitsland door de grensoverschrijdende samenwerking te kunnen
profiteren van synergie-effecten.

^'^^^c/c. /-4e^7
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Figuur3. Overzichtskaart Stadsregic Arnhem-Nijmegen/Kreis Kleefuitde Euregionale \/erbindings'.

tudie

Grensregio Nijmegen-Kleve (StadtilmBau Ingenieurgesellschaftmbh, 2009, p. 24]
Een organisatie die zich in de Euregio Rijn-Waal ervoor inzet dat het potentieel voor samenwerking
met de andere kant van de grens wordt waargenomen en benut is de stichting Rijk van Nijmegen,

afgekort RvN@.Aan deze stichting zijn naast de Rabobankvan Rijkvan Nijmegen en de provincie
Gelderland ook de zeven gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar,
Nijmegen en Wijchenverbonden. Samen zetten dezezich met de bedrijven, inwonersen
maatschappelijke instellingen in voor sociale en economische projecten (RvN@, n.d.). Deze projecten
warden onder ander in LABteams uitgevoerd, dit zijn denktanks waar de projecten interdisciplinair
warden aangepakt. Een LABteam dat zich focust op kansen en mogelijkheden voor
grensoverschrijdende samenwerking is het LABteam Euregio Startups. Dit LABteam is in 2018
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begonnen met het doel Nederlandse en Duitse startups in de Euregio Rijn-Waal te verbinden en
betere kansen en mogelijkheden voor samenwerking te creeren (RvN@, n. d. ).

3. 3. 2. Selectie respondenten Interviews
Bij de selectie van de faciliterende organisatiesin Kleefen Nijmegen werd gebruik gemaaktvan het
adviesrapport over het startupklimaat in Nijmegen en Kreis Kleve, een eigen onderzoekover de
faciliterendeorganisatiesen startende ondernemers en van de sneeuwbalmethode(Bouwmans,
2018). Op deze manierwerd de Euregio Rijn-Waalbenaderd aangeziendeze zich bijvoorbeeld met
het Euregio Business Angels Forums inzet voor een betere grensoverschrijdende samenwerking. In
Nijmegen werd ook een interview met een oude lid van het LABteam Euregio Startups gevoerd, dat
contact heeft met faciliterende organisaties in Duitsland en Nederland en probeert de
grensoverschrijdende samenwerking van startende ondernemers te versterken. Daarnaast werd
StartUp Nijmegen benaderd aangezien rond 90 startende ondernemers er op dit moment zowel een
werkplek als ook ondersteuning krijgen. Ook beide startende ondernemingen (Shingyo en een HRadviesbureau) die warden geTnterviewd hebben hun werkplek in Nijmegen.
In de Kreis Kleve werden twee faciliterende organisaties benaderd die de startende ondernemers

naast hun expertise ook een werkplek aanbieden, namelijk het Zentrum for Entrepreneurship in
Kalkaren hetTechnologiezentrum in Kleve. Daarnaastwerden de Wirtschafsforderung(bevordering
van de economie) en het Startercenter benaderd, die beide ook startende ondernemers met hun

expertise ondersteunen. In totaal werden zo zeven interviews met faciliterende organisatiesen twee
met Nederlandse startende bedrijven gevoerd. Een overzicht is in bijlage 5 te vinden (p. 86).

3. 3. 3. Solectie respondenten enquete
Voor het verspreiden van de enquete werden de gemterviewde faciliterende organisaties aan het
eind van het interview om hulp gevraagd, om contact te krijgen met startende ondernemers. In

Nijmegen kon door Startup Nijmegen direct met de startende ondernemers contact warden
opgenomen, aangeziendeze zich op de websitevan Startup Nijmegen presenteren. Op deze manier
zijn 102 startups benaderd. Daarvan zijn zeven e-mails onbestelbaar geweest en van een startup
kwam de reactie dat ze op dit moment niet te bereiken zijn. In totaal heeft iets minder een derde van
de startende ondernemers deelgenomen, aangezien 28 van de 94 benaderde Nijmeegse startende
ondernemers aan de enquete heeft deelgenomen.
In de Kreis Kleve werden naast de vier gemterviewde faciliterende organisaties ook de Hogeschool
Rijn-Waal en een co-working space benaderd met de vraag of ze bij het verspreiden van de enquete
kunnen helpen. Daarnaast werden door per gemeente en stad van de Kreis Kleve met de termen
"startups" en "Gewerbe und Grunderzentrum" te zoeken nog een faciliterende organisatie en vier
startende ondernemers benaderd. Naast de vier startende ondernemers die direct werden benaderd
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zijn door de faciliterende organisaties rond 15 startende ondernemers benaderd(zie overzicht
actoren die zijn benaderd om de enquetes te verspreiden in bijlage 9). In totaal heeftwaarschijnlijk
iets meer dan een derde van de Kleefse startende ondernemers deelgenomen, aangezien zeven van

de vijftien tot twintig startende ondernemers aan de enquete hebbendeelgenomen. Daarbij is niet in
te schatten welk effect het feit dat het merendeel van de Kleefse startende ondernemers niet direct

per mail konden warden gecontacteerd heeft op de deelname aan de enquete. Dezesituatie kwam
tot stand doordat de startende ondernemers in Kleefzich niet op de websites van de fadliterende
organisaties presenteren. Deze konden de mailadressen vanwege de bescherming van de
persoonsgegevens niet doorgeven, en een aantal kon ook geen mail doorsturen, terwijl dit bij andere
faciliterende organisaties we! mogelijk was. Voor een overzicht van de benaderde actoren om de
enquete te verspreiden zie bijlage 9 (p. 128).

3.4 Data-analyse
Nadat in de vorige paragraaf de selectie van de respondenten werd besproken, wordt in deze

paragraafbesproken hoe de verzamelde data werd geanalyseerd. Daarbijwordt onderscheid
gemaakttussen de verschillende soorten data die zijn verzameld, aangeziende diepgaande
interviewseen kwalitatieveaanpakvragen en de enquetes om een kwantitatieve.
3. 4 1 Interviews

De eerste stap bij de analyse van de interviews is het transcriberen van de interviews. Daarbij werd
alleen de inhoud getranscribeerd en geen rekening gehouden met vulwoorden. Daarna werden de
interviews met behulp van het computerprogramma Atlas. ti geanalyseerd. Voor het coderen werd de

groundedtheory methode als uitgangspuntgenomen (Creswell & Path, 2017, p. 203). Daarbijwordt
begonnen met vrij en open coderen vanuit de interviewtranscripten. De 527 open codes werden in
een tweede stap thematisch geordend, waardoor 15 groepen ontstonden. In een derde stap werden
codes die binnen een groep hetzelfde weergeven samengevoegd, zodat na het hercoderen 298 codes

over bleven. In de laatste stap werden de codes binnen de groepen in thematische subgroepen
geplaats, zodatde verschillende perspectieven over een thema kunnen wardenweergegeven. Deze
groepen zijn vergelijkbaar met de "casethemes", die bepaaldevraagstukken binnen een case
representeren (Creswell & Path, p. 98). Bij het maken van de subgroepen werd aandacht besteed aan
de relaties en invloed die de groepen en subgroepen op elkaar kunnen hebben. Op deze manier werd

het axial codingtoegepast (Creswell & Poth, 2017, p. 203). Daarnaastwerd aan de groepen een hoger
dimensietoegevoegd doordat deze werden ingedeeld in de mentale, culturele en sociale dimensies
van de grens en de kansen en mogelijkhedenvoor grensoverschrijdendesamenwerking. Deze
indeling is door een veranderingvan de groepsnaam zichtbaar.Vooreen overzicht zie het codeboek
in de bijlage 6 (p. 88-91).
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De focus bij de groundedtheory methode ligt op het inductieve open coderen vanuit de
interviewtranscripten, met het doel uiteindelijk tot een theorie te komen (Creswell, & Path, 2017,

p. 203). Dit is echter niet het doel van deze scriptie. Desondanks warden de stappen van de grounded
theory gevo\gd, met de aanpassingdat bij het maken van de groepen en subgroepen de theoretische
concepten in het achterhoofd warden gehouden. Op deze manier worden inductief en deductief

coderen gecombineerd, zodat met een open blik naar nieuwecodes en categorieen wordt gekeken,
en tegelijkertijd bij de resultaten hoofdstukken de link naarde bestaandetheoretische concepten
kan warden gelegd.
3, 4. 2 Enquete

De online enquete werd met behulpvan het computerprogramma Qualtricsgemaakt en verspreid.
Aangezien voor de Nijmeegse en de Kleefse startende ondernemers een eigen enquete in de
Nederlandse en Duitse taal werd gemaakt, was de eerste stap voor de analyse de databestanden uit
Qualtrics te exporteren en in het computerprogramma SPSS te importen. Binnen SPSS werden beide
databestanden samengevoegd, zodat zowel uitspraken over de Nijmeegse, Kleefse en over het

totaalaantal startende ondernemers in de regio Nijmegen-Kleve kunnen wardengedaan.
Met het programma SPSSwarden statistische analyses uitgevoerd, waardooralgemenere uitspraken
mogelijk zijn aangezien de uitspraken niet meer alleen op diepte-interviews baseren (Doorwaard &

Verschuren, 2015, p. 167). Daarbijwordt met beschrijvende statistiek begonnen. Bij de stellingen
wordt het gemiddelde en de standaarddeviatie van de startende ondernemers weergegeven,
aangezien de stellingen met een vijf punt likert schaal op ordinaal niveau werden gemeten, wat

binnen de analysesvaak als interval of ratio meetniveau wordt beschouwd. Bij de meerkeuzevragen
wordt de frequentie weergegeven, aangezien deze op nominaal niveau werden gemeten.
Daarnaastwarden twee verklarende statistische analyses uitgevoerd. Ten eerste werd voor de
stellingen getoetst ofsprake is van correlatie en daarmee ofer relaties tussen de onafhankelijke

variabelen zijn. Aangeziende steekproefmet 35 respondenten redelijk klein is en de stellingen op
een ordinaal niveau werden gemeten wordt de Spearman'srho toegepast (Field, 2013, p. 271). Om
het type relatie tussen de stellingen te onderzoeken wordt naar de correlatiecoefficient gekeken, die
tussen min een en plus een ligt. Een correlatief coefficient van min een wijst op een negatieve relatie
heen, waarbij als de ene variabele stijgt de andere afvalt. Een correlatiecoefficient van plus een duidt
daarbij een positieve relatie aan, waarbij als de ene variabele stijgt de andere ook stijgt. Een

correlatie waardevan nul wijst aan dat geen relatie tussen de variabalen is (Field, 2013, p. 267).
Ten tweede wordt een meervoudige lineaire regressie uitgevoerd. Daarbij warden de verschillende
stellingen en de nominale data in vorm van dummy's meegenomen. De variabelen over de
verschillende dimensies van de grens warden daarbij als voorspellingsvariabelen gebruikt. Er wordt
25

onderzocht welke invloed deze voorspellingsvariabelen erop hebben of de startende ondernemers al

over de grens heen hebbensamen gewerkt (Field, 2013, p. 298). Deze meervoudige lineaire regressie
werd uitgevoerd alhoewel niet aan de voorwaardes ervoor wordt voldaan, omdat de steekproef met
35 respondenten redelijk klein is. De kleinheid van de enquete heeft tot het probleem geleid dat er
meervoorspellingsvariabelen dan respondenten waren. Daarom werden voorde regressieanalyse
een aantal voorspellingsvariabelen samengevat. Zo werd voor de zes stellingen of de grens merkbaar
is en op welke dimensies deze merkbaar is een nieuwe stelling gemaakt die het gemiddelde van deze
zes stellingen weergeeft. Daarnaast werden bij twee meerkeuzevragen de antwoordcategorieen
samengevoegd, zodat er minder dummy's zijn. Dit gebeurde bij de vraag of de mensen de grens als
kans, kenmerk of barriere zien. Daarvoorwerden de dummy's kenmerk en geen kenmerk, die de
antwoordcategorieen kans en kenmerk omvat, gemaakt.Voorde vraag hoe vaakde mensen
grensoverschrijdende contacten hebben werden de dummy's wekelijks of meer, die de
antwoordcategorieendagelijksen wekelijksomvat, en maandelijksof minder, welke de
antwoordcategorieen maandelijks en jaarlijks omvat, gemaakt. Bij de vier andere meerkeuzevragen
over de beheersingvan de talen, de mate van taalbeheersingvan de buurtaal, het hebbenen de aard
van contacten en het belangvan nabijheidwerd voor elke antwoordcategorieeneen dummy
gemaakt, aangeziendeze meerkeuzevragen al binairwerdengemeten.
Op deze manierwerd het aantal voorspellingsvariabelen reduceert, zodater minder
voorspellingsvariabelen dan respondenten zijn en de regressieanalyse uitgevoerd kon warden.
Daarbijwerden de dummy's kenmerk, anderetalen, geen vaardigheden,geen contacten,
maandelijks of minder en nabijheid onbelangrijk als referentiecategorie voor de meerkeuzevragfen en
de andere dummy's beschouwd,waardoordeze niet in de analyse werden meegenomen. Bij de
analyse werd gebruik gemaakt van de backward methode aangezien in het begin alle
voorspellingsvariabelen werden meegenomen en dan stapsgewijsde variabele met het minste
invloed uit het model werd verwijderd (Field, 2013, p.323). Dit gebeurt op basisvan de t-waardesvan
de voorspellingsvariabelen, aangezien steeds de variabele met de kleinste t-waarde uit het model
werd verwijderd, omdat een kleine t-waardeerop heen duidt dat de voorspellingsvariabeleweinig
invloed heeft. Aangeziende steekproef redelijk klein is werd met een betrouwbaarheidsniveauvan
/ 90%gewerkt. Daardooris de "grens"-alpha0, 10 dusvariabelen die een significantieonder 0, 10
hebben zijn van invloed in de speekproef. Aangeziende steekproef klein is, betrekken zich de

Ivolgende resultaten op de steekproefen zijn niet geldigvoor de hele de populatie.
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4. Resultaten perceptie grens
In dit hoofdstuk ligt de focus op de beschrijvingvan de perceptie van de uitwerkingvan de grens.
Daarvoorwordt in 4. 1 eerst de perceptie van de verschillende dimensies besproken. Daarnawordt in
4.2 de perceptie van de uitwerkingvan de mentale dimensiestoegelicht, gevolgvan de culturele
dimensies in 4.3 en de sociale dimensie in 4.4. Afsluitend wordt in 5.4 een korte samenvattingvan de
resultaten van de perceptie van de grens gegeven.

4. 1 Perceptie verschillende dimensies grens
Voordat specifieker op de drie dimensies wordt ingegaan, wordt de algemene perceptie van de
Duits-Nederlandse grenstoegelicht. Zo stelt Boomsma wie bij de Euregio Rijn-Waal werk dat hij "heel
duidelijkeen grens" tussen Nederland en Duitsland waarneemt (persoonlijke communicatie, 7 mei
2019). Daarbij is het niet mogelijk van een grens te spreken, aangezien de grens verschillende
dimensies en uitwerkingen heeft. Deze kunnen door de mensen verschillend warden waargenomen
aangezien zowel de leeftijd als ook het vraagstuk van invloed lijken te zijn op de perceptie van de
grens en of deze uberhaupt wordt waargenomen (persoonlijke communicatie, van AarBen, 13 mei
2019). Daarbij blijken de startende ondernemers een grens tussen Nederland en Duitsland waar te
nemen aangezien de Nijmeegse met een gemiddelde van 3, 93 en de Kleefse met 3, 43 eerder eens
zijn met de stelling dat een grens tussen Nederland en Duitsland merkbaar is (tabel 2). Ook voor de
economische, administratief-institutionele, sociale, culturele en mentale dimensies van de grens zijn
de startende ondernemers eerder neutraal of eens met de stelling dat de grens merkbaar is.
Tabel 2; Stellingen algemene perceptie grens

Stelling
Dat de grens tussen Nederland en
Duitsland bestaat is merkbaar

De grens is merkbaar op de
economische dimensie

Land resp.
NL
DE

Aantalresp.

gemiddelde

Std. Deviatie

28

3,93
3,43

Totaal

35
28

3,83

7

3,00

35
28

3, 29
3,46
3, 71
3, 51

1, 359
1, 397
1, 361
1, 393
1, 291
1,363
1,290
0,756
1, 197
1,036
1,496
1, 121
0,897
1,215
0,950
1,020
1,215
1,045

NL
DE
totaal

De grens is merkbaar op de
administratief institutionele dimensie

NL
DE

7

35
28

Totaal

De grens is merkbaar op de sociale
dimensie

NL
DE

dimensie

NL
DE
Totaal

De grens is merkbaar op de mentate
dimensie

NL
DE
Totaal

27

3, 36

3,46

35
28

3, 71
3, 51
3, 71

7

3,86

35
28

3,74

7

Totaal

De grens is merkbaar op de culturele

7

7

3, 32
3, 14

35

3, 29

Ook als de startende ondernemers van mening zijn dat een grens merkbaar is, is niet gewaarborgd
dat iedereen deze op dezelfde dimensie en manier waarneemt. Een mogelijke verklaring ervoor is de

constatering dat de verschillende dimensiesvan de grens met elkaarzijn verweven en elkaar
bemvloeden (Bouwens, 2004, p. 148, van der Velde, 1998, p. l). Deze constatering wordt door een

-SpeSrma^scorrelatiematrixtussen de stellingen over de algemene perceptie van de grens
ondersteund. Met deze correlatiematrix wordt geanalyseerd of multicollineariteit onder de

onafhankelijkevariabelenvoorhanden is, aangeziendan de invloed van de afzonderlijkevariabelen
niet kan warden bepaald (Field, 2013, p. 324). Uit de correlatiematrix is afte leiden dat tussen deze
stellingen over de algemene perceptie van de grens positieve relaties te lijken zijn (tabel 3). Voorde
algemene grens en de economische dimensie bestaat een correlatiecoefficientvan 0,640 en voor de
economische dimensies en administratief-institutioneel bestaat een correlatiecoefficientvan 0, 538.
Voorde mentale en culturele dimensies bestaat een correlatiecoefficientvan 0,587 en voor de
culturele en de sociale dimensies bestaat met een correlatiecoefficient van 0, 772 de sterkste

correlatie. Dezesamenhangenwarden door de gemterviewden bevestigd, zo stelt Bos dat"... de
soc/o/e dimensie zit ook vooral in de taal en cultuur ... " (Persoonlijke communicatie, 2 mei 2019),

terwijl de literatuur heeft aangetoond dat de factorentaal en cultuur bij de culturele dimensie horen.
En factoren zoals de bereidheid risico's aan te gaan die volgens de literatuur bij de culturele
dimensies horen warden ook als verschil in de mentaliteit warden gezien (Persoonlijke

communicatie, Boomsma, 7 mei 2019;Wilders, 7 mei 2019).
De uit de literatuurverwachte tweedeling tussen de materiele (politieke, administratieve,
functionele, economische) en de sociaal-culturele (emotionele, symbolische, metaforische)

dimensiesvan de grens tijkt noch doorde startende ondernemers noch door de faciliterende
organisatieste warden bevestigd (Bouwens, 2004, p. 148). Dit wordt statistisch ondersteund
aangezien er ook correlaties tussen de materiele en sociaal-culturele dimensies zijn. Voor de
administratief-institutionele en de sociale dimensies bestaat een correlatief coefficient van 0,562 en
voor de administratief-institutionele en voor de culturele dimensie bestaat een correlatiecoefficient

van 0, 660. De correlatiecoefficienten voor de stellingen of de grens en op welke dimensies de grens
merkbaar is, zijn in een range van 0, 578 en 0, 772 te vinden. Daarmee is ook de hoogste correlatie

onder de kritieke waardevan 0,900waar moet warden overwogen een van dezefactoren te
verwijderen. De positieve relaties tussen de stellingen over de algemene perceptie van de grens

bevestigen dat de dimensiesvan de grens zijn verweven, waardoorhet moeilijk is de effecten van
hun te differentieren.Tussen alle andere stellingen, ook tussen de stellingen over indicatoren van de
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mentale, culturele, sociale dimensies en de kansen en mogelijkheden voor samenwerking is de

Spearmanscorrelatie onder 0,6. De relaties tussen de andere stellingen zijn daarmee minder sterk.
Tabel 3: correlatiematrix voor de stellingen over de algemeneperceptie van de grens

algemeen

Stelling

economis Administr Sociaal

&
Cultureel

mentaal

atief-

ch

institutio

neel

Algemeen

1,000

0,640

0, 336

0,431

0,426

0,455

0, 640

0,000
1,000

0,048
0, 538

0,010
0,477

0, 011

Correlatie
Coefficient

0,418

0,006
0, 280

Sig.

0,000
0, 336

0,538

0,001
1,000

0,004
0, 562

0,013
0, 660

0, 103
0,457

0,000

0,000

0,006

1, 000

0, 772

0, 370

0,000
1,000

0, 029
0, 578

Correlatie
coefficient

Sig.
Economis

ch
Administr

atief-

Correlatie
Coefficient

institutio
neel

Sig.

0,048

0,001

Sociaal

Correlatie

0,431

0, 477

0, 562

0,010
0,426

0,004
0,418

0,000
0,660

0,772

0,011
0,455

0, 013
0,280

0,000
0,457

0,000
0, 370

0, 578

0,006

0, 103

0,006

0,029

0,000

coefficient

Sig.
Cultured

Correlatie
coefficient

sig
mentaal

Correlatie
coefficient

Sig.

0,000
1, 000

4. 2. Mentale dimensie grens
Nadatin de voorgaande paragraafde algemene perceptie van de grens werd besproken, ligt in deze
paragraafde focusop de mentale dimensie van de grens. Daarbijwordt in 4.2. 1 aandachtbesteed
aan de algemene indrukken over het buurland zoals ervaringen en emoties. In 4.2. 2 warden de
verhalen, beelden en de gemeenschappelijkhedenen verschillen van de Nijmeegse en Kleefse
mentaliteit thematiseert.

4. 2. 1. Emoties en ervaring

De meeste ervaringen met het buurland lijken Nederlandersen Duitsers in het priveleven te hebben.
Beide gaan, vaak met de fiets, naar het buurland om daar naareen cafe te gaan, met vrienden een
leuke tijd te hebbenof boodschappente doen (Persoonlijke communicatie, Bouwmans,9 mei 2019,
Wilders, 7 mei 2019). Het verhaal dat Nederlanders naar Duitslandgaan om er goedkoop
boodschappente doen wordt van Nederlandersen van Duitsers bevestigd (Persoonlijke
communicatie. Bos, 2 mei 2019; Bouwmans, 9 mei 2019). Bij sommige Duitsewinkels "rijdtersoms
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zo een 80-reisbus voor, dan gaat de deur open en dan komen de Nederlanders binnen en doen

boodschappen"1(Persoonlijke communicatie, Rasch & Henseler, 28 mei 2019).

Velegemterviewdevinden het een "verrijking hiervlakbij degrenste mogen leven"2(persoonlijke
communicatie, Wilders, 7. 5. 2019). De grens wordt als iets spannends opgevat en wekt positieve

emoties aangezienNederlandersen Duitsers het leuk en fijn vinden om naar het buurland te gaan
(Persoonlijk communicatie, Bos, 2 mei 2019;Schnapka,7 mei 2019; Boomsma, 7 mei 2019). Aan de
andere kantvertelden ook sommige gemterviewden dat de grens negatieveemoties kan opwekken,
ook als dat persoonlijk niet het geval is. Deze negatieve emoties hebben hun oorsprong meestal in
het verleden, de TweedeWereldoorlog, die ook vandaagnog van invloed blijkt te zijn, aangeziener
mensen zijn die "nooitvan hun leven eenvoet in Duitslandzouden zetten"(Persoonlijke
communicatie, Boomsma, 7 mei 2019). Aangezien de negatieve emoties meestal met hetverleden
zijn verbonden, wordt verondersteld dat deze eerder bij oudere mensen voorhanden zijn en niet bij

jongere mensen (Persoonlijke communicatie, van AarBen, 13 mei 2019). Deze uitspraakwordt
ondersteund doordat twee jongere gemterviewden vertelden dat de grens bij hun geen emoties
opwekt. Deze indruk wordt door de startende ondernemers ondersteund aangezien zij op de stelling
dat ze zich emotioneel voelen verbonden met hun buurland met een gemiddelde van 2, 86 neutraal
hebben geantwoord (tabel 3).
Ook als vele mensen prive vaak de grens over gaan, is in het algemeen weinig grensoverschrijdende

ervaringop het gebiedvan startende ondernemersvoorhanden. Bos die zelfin het priveleven vaak
de grens over gaat, vertelde dat hij "geen ervaring met startups in Duitsland"heeft (Persoonlijke
communicatie, 2. 5.2019). Maar er zijn ook geTnterviewden die wel grensoverschrijdendeervaring op
dit gebied hebben, zoals de leidervan het Zentrum for Entrepreneurship in Kalkardie vertelde dat hij
"dit centrum voor Entrepreneurship probeerde in Sint Anthonis, een kleine gemeente vlakbij Boxmeer

in Nederland(... ), opte bouwen, dussamen met Nederlanders, met Nederlandseondernemers"3
(Persoonlijke communicatie, van AarBen, 13 mei 2019). Uit de interviews blijkt er een tendentie te
zijn dat Duitsefaciliterende eerdergrensoverschrijdende businesscontacten hebben dan de
Nederlandse. Dat Duitsers eerdergrensoverschrijdende business contacten te lijken hebben, wordt
door de startende ondernemers bevestigd aangezien de Kleefse startende ondernemers met een

1 Originaal citaat: "fahrt dann schonmal so ein 80-Reisebusvor, dann geht die Tur auf und dann kommen die
Niederlander da rein und kaufen ein")

2 Originaal citaat: "Bereicherunghiergrenznah leben zu durfen"
3 Originaal citaat: ,, dieses Zentrum for Entrepreneurship gerade versuche in Sankt Anthonis, ja das ist ne kleine
Gemeinde in der Nahe von Boxmeer in den Niederlanden (... ), versuche afzubauen, also mit Niederlandischen
Unternehmen"

30

gemiddelde van 3, 86 eerder eens zijn met de stelling dat ze contacten in het buurland hebben,
terwijl de Nijmeegse met een gemiddelde van 3, 11 neutraler hebben geantwoord (tabel 4).
4. 2. 2. Verhalen/ beelden en mentaliteit
De meeste mensen hebben bij de vraag welk beeld ze van de grens hebben geen concreet beeld van
de grens of de grensregio voor ogen. Zeven van de negen gefnterviewden vertelden dat ze een
verschil tussen Nederland en Duitsland zien aangezien de huizen, wegen of boorden er anders
uitzien. Dit lijkt eerder een neutrale vaststelling te zijn. Een uitzondering is Boomsma die wel een
beeld van de grens heeft en dit als volgend beschrijft: "echt beeldend: dan zie ik twee mensen staan,

de ene die kijkt de ene kant uit en de andere kijkt de andere kant uit" (Persoonlijke communicatie, 7
mei 2019). Aangezien Boomsma stelt dat zijn opdracht is de mensen die met de rugtegen elkaar
staan te laten draaien, lijkt de veronderstelling vanuit de literatuur bevestigd dat beelden een

motivatie kunnen zijn. Tegelijkertijd kan uit dit beeld worden afgeleid dat de grens als een barriere
kan werken. Bos bevestigt dit beeld voor de startende ondernemers in Nijmegen: "alleen zezien hier
de grens als barriere, staan ze met de rug naar Duitslandtoe" (Persoonlijke communicatie, 2 mei
2019). De startende ondernemers zelf lijkt het beeld dat de grenseen barriere is, als ze dit beeld
hebben, niet van een samenwerkingafte schrikken. De gemiddeldenvan de Nijmeegse met 2,43 en
van de Kleefse startende ondernemers met 1,86 duiden erop dat de startende ondernemers het

oneens zijn, met de stelling dat het beeld dat de barriere een grens is, een afschrikkingis (tabel 4).
Daarnaast lijken verschillen tussen Nederland en Duitsland geen grote invloed te hebben. Zo hebben

de Nijmeegsestartende ondernemers met een gemiddeldevan 2,93 neutraal en de Kleefse met een
gemiddelde van 2,57 ook eerder neutraal geantwoordop de stelling dat het verhaal dat Nederland
van Duitsland verschilt een motivatie is om met het buurland samen te werken (tabel 4). Een

mogelijke verklaring daarvoor kan zijn dat er weinigverschillen tussen Nijmegen en Kleefbestaan.
Schnapka die zelf niet in de Euregio Rijn-Waal is opgegroeid stelt vast dat//... de Niederrheiner hier

moor eigenlijkoveral, en de Nederlanderanders 'tikken' dan de mensen uit het Ruhrgebied. Dat is wel
een andertype mens. Tussen, ik zeg maar, de inheemse hier in de regio en de Nederlanderszijn
weinig verschillen. Daarentegen is de 'Ruhrpottler', die is er ook wel, dat is een wereld van verschil. "4
(Persoonlijke communicatie, 16 mei 2019). Een gemeenschappelijkheid van de startende

ondernemer in Kleefen Nijmegen bestaat erin dat beidevan mening zijn dat mensen die bij startups
werken open zijn voor nieuweideeen (tabel 3). Daarnaast stelt Wilders dat het meer
vanzelfsprekend is de grens over te gaan, ook al is er vanzelfsprekend sprake van verschillen in taal

4 Originaal citaat: »der Niederrheiner hier vor Ort und der schon, und der der Niederlander anders ticken als der
Ruhrgebietler. 1st schon ein anderer Menschenschlag. Zwischen den, also ich sag mal die Einheimischen hier in
der Region sehen den Niederlandern sch n sehr ahnli - h. Wahr - nd der Ruhrp t I r, ist, der ist schone in, da
stehen, stehen schon Welten zwischen"
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en mentaliteit. Dit heeft ermee te maken dat "de grens in het hoofd steeds kleiner geworden of

minder geworden is"5 (Persoonlijke communicatie, 7 mei 2019). Zo lijken weinig verschillen in de
mentaliteit tussen de Nijmeegseen de Kleefsestartende ondernemerste bestaan.
Datweinigverschillen tussen de Nijmeegse en de Kleefse mentaliteit lijken te bestaan kan van
voordeel zijn aangezien71,4%van de Nijmeegseen 42,9%van de Kleefsestartende ondernemers
stellen datvoorgrensoverschrijdende samenwerkingmentale nabijheid belangrijk is (tabel 5). De
mentale nabijheidwordt daarmee als belangrijkergeacht dan de geografischenabijheid. 39,3%van
de Nijmeegseen 28,6%van de Kleefsestartende ondernemers stellen dat dezevoor hen van belang
is. Daarnaastzijn voor 17,9%van de Nijmeegse en 28,6%van de Kleefsestartende ondernemers geen
vormen van nabijheid belangrijk. Ook als de startende ondernemers aangevendat mentale nabijheid
voor samenwerkingbelangrijk is, stelt van AarBen dat mentaliteit en cultuur voor startende
ondernemers minder belangrijk zijn. Factoren die volgens hem wel van invloed zijn op startende
ondernemers zijn bureaucreatie, regels en belastingdruk (Persoonlijke communicatie, 13 mei 2019).
Tabel 4: Stellingen mentale dimensie grens

Stelling

Land resp.

Aantal resp.

Gemiddelde

Std.
Deviation

Bij startups werken mensen die open

NL
DE

28

Totaal

35
28

4, 61
4, 29
4, 54
2, 93

7

2, 57

35
28

2,86

0,685
0,756
0,701
1,086
0,976
1,061
1,526

7

1, 86

35
28

2, 31
3, 11

1, 215
1,471
1, 729

7

3,86

1, 215

35
28

3, 26

1, 651

2,89

7

2, 71

35

2, 86

1,227
0,951
1, 167

zijn voor nieuwe ideeen

7

Het verhaal dat Nederland van
Duitsland verschilt motiveert me om

NL
DE

over de grens samen te werken.
Het beeld dat de grens een barriere is

Totaal

schrikt me ervan af met Duitsers samen

NL
DE

te werken.

Totaal

Ik had vroeger contact met Duitsland.

NL
DE
Totaal

Ik voel een emotionele verbondenheid
met Duitsland.

NL
DE
Totaal

2,43

TabeiS:Vco"^amenwerking zijn de volgende vormen van nabijheidbelangrijk

Vorm van nabijheid

J
Procent of cases

Aantal respondenten

DE

Totaal

NL

D

Totaal

Geografische nabjiheid
Mentale nabijheid
Geen nabijheid

NL
11

2

20

3

13
23

39,3
71,4

28,6
42,9

37,1
65,7

5

2

7

20,0

Totaal

36

43

17,9
128,6

28,6

7

100,0

122,9

5 Originaal citaat: ,, die Grenze im Kopf ist immer kleiner geworden oder niedriger geworden"
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4. 3 Culturele dimensie grens
Naarde mentale dimensieswarden in deze paragraafdeculturele dimensie besproken. Daarbijzijn
twee belangrijke factoren te onderscheiden: de cultuur, die ook de normen en waarden omvat en de

taal. Binnen de cultuur warden eerst de verschillen tussen Nederland en Duitsland toegelicht en
daarna de aanpassingen en gemeenschappelijke kenmerken van Nederlanders en Duitsers. Daarna

wordt besproken welke talen in het grensgebiedworden gesproken en welke invloed deze
taalbeheersing heeft.
4. 3. 1. Cultuurverschil
Een groot verschil tussen de Nederlandse en de Duitse cultuur is in de communicatie te herkennen.

Terwijl Nederlanderselkaar eerdertutoyeren, is het in Duitslandgebruikelijk om te vousvoyeren
(Persoonlijke communicatie. Bos, 2 mei 2019; Bouwmans, 9 mei 2019). Eenverklaring voor dit
verschil Ran de veronderstelling vanuit de theorie zijn dat Nederland in het algemeen iets informeler
en Duitsland iets formeler en hierarchischeris. Dezeveronderstelling wordt zoweldoorde
faciliterendeorganisatiesals ook door de startende ondernemers bevestigd. Zostelt Rijs dat Duitsers
"watconservatiever, vaker in de benaderingwatformeler, dus ook in de omgangwatformeler" lijken
te zijn. (Persoonlijke communicatie, 9 mei 2019). Het onderscheid dat Nederlanders etitairder en

Duitsers hierarchischerzijn, is volgens Boomsma het belangrijkste verschil (Persoonlijke
communicatie, 7 mei 2019). Ditverschil wordt bij grensoverschrijdende projecten duidelijk, Zo
beschrijft Boomsma de volgende situatie: "De Nederlandsedirecteur begon directover zijn priveleven
te vertellen, en over de lekkere broodjes diewe zozouden krijgen en (... )je wist dat hij de directeur
was, want hij kreeg toch als eerste hetwoord omdat hij gastheerwas, moor anders hadje het niet
geweten. En aan de andere kantvan detafel kwam de Duitsedirecteur, die kwam met zijn assistente
aan, zitten en een Nederlandsemedewerker (... ), moor die Duitse directeurdie nam hetwoorden zijn
Duitseassistente, medewerkster (... ) die zei paswatwanneerhij haar ietsvroeg" (persoonlijke
communicatie, 7 mei 2019). Bij de startende ondernemers lijkt zich dit verschil erin te weerspiegelen
dat de Duitsers in het hierarchische werkveld geslotener zijn dan de Nederlanders die in een
informeler werkveld communicatiever lijken te zijn (Persoonlijke communicatie, van AarBen, 13 mei

2019).
Dit verschil wordt ook bij de normen en waarden bekrachtigt. In de hierarchische Duitse cultuur is
"de baas de baas, ik denk dat daar lets minder, lets meer hierarchie zou ik zeggen, dus lets meer

respect is voor de, of een hogere rang (... ). Hier is ookwel wat respect, moor hier is het ook wel, alsjij
zelfeen goed idee hebt danzulje dat altijd gewoon zeggen (. ")" (Persoonlijke communicatie, HRadviesbureau, 3 juni 2019). De startende ondernemers bevestigen dat Nederland informeler en
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Duitsland hierarchischer is, wat ook bekend clichesvan elkaar zijn (Persoonlijke communicatie,
Bouwmans, 9 mei 2019). De Nijmeegse startende ondernemers zijn met een gemiddelde van 3, 96
eens met de stelling da de werksfeer in Nederland informeler is dan in Duitsland, terwijl de Kleefse
startende ondernemers met een gemiddelde van 3, 00 neutraal tegenover de stelling staan. Over de
stelling dat de werkstructuur in Duitsland hierarchischer is, zijn zowel de Nijmeegse als ook de
Kleefse startende ondernemers het meer eens (tabel 6). Daarmee wordt de veronderstelling van
Remmers dat Nederland informeler en Duitsland formeler is zowel door de faciliterende organisaties
als ook door de startende ondernemers bevestigd.
Daarnaast veronderstelde Remmers ook dat Duitsers eerder geneigd zijn om regels te volgen terwijl
Nederlanders eerder bereid zijn om risico's in te gaan. Deze stelling bevestigen de Nijmeegse
startende ondernemers met een gemiddelde van 3, 71 en de Kleefse met een gemiddelde van 4, 00;

de beide zijden zijn het eens (tabel 6). Dit verschil wordt ook duidelijk bij het aantal gesprekken dat
Nederlandse en Duitse stichters bij het startercenteraanvragen, aangezien Duitsers meergesprekken
nodig lijken te hebben dan Nederlanders. Een adviseur voor stichtingen vertelt dat - in parafrase -"de
Nederlander veel spontaner handelt dan de Duitser, de Duitser vraagt wel tien keer voordat hij lets
gaat doen, dat is gewoon zo. De Nederlander zoekt een weg en lost het op, en de Duitser blijft vragen;

hij plaatst wel vijf vraagtekens. Dat is dan hetfijne verschil"6 (persoonlijke communicatie, Schnapka,
16 mei 2019). Het bovenstaande voorbeeld lijkt daarnaasteen verband te leggen tussen de
bereidheid risico's aan te gaan en het maken en uitvoeren van plannen. Zo schijnen Nederlanders die
eerder bereid zijn risico's aan te gaan flexibeler en spontanerte zijn, aangezien ze dingen zander
plannen uitproberen of plannen verwerpen en nieuwe maken. Daarentegen lijken Duitsers eerder
regels te volgen, voor een actie alles perfect uit te denken en deze plannen dan precies zo uit te
voeren (Persoonlijke communicatie, Bouwmans, 9 mei 2019; Wilders, 7 mei 2019; Rasch & Henseler,

28 mei 2019). Zoalsvastgesteld lijken Nederlandersin het algemeen "creatieverte zijn in hetvinden
van mogelijkheden en de Duitsers zijn wat creatiever in het vinden van onmogelijkheden"
(Persoonlijke communicatie, Boomsma, 7 mei 2019).

4. 3. 2. Gemeenschappelijke normen en waarden
In het algemeen lijken Nederlanders en Duitsers op het gebied van cultuur van elkaar te verschillen
doordat Nederlanders informeler zijn en minder regels volgen, terwijl Duitsers formeler zijn en
eerder regels volgen. Naast deze verschillen zijn er ook overeenkomsten. Zo lijkt bij de cultuur in de

6 Originaalcitaat: ,,der Niederlanderist, ist, ist dann noch, setzt dasviel spontaner um als der Deutsche, der
Deutsche hinterfragt das 10-mal bevor ers macht, das ist einfachso. Der Niederlandersuchtden Wegund lost
das, und der Deutsche hinterfragt, das ist, setzt im Moment 5 Fragezeichen hinter, das ist der dann feine
Unterschied"
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laatste jaren sprake te zijn van een verandering aangezien de Duitse kant elitairder wordt
(Persoonlijke communicatie, Boomsma, 7 mei 2019). VolgensWilders hebben de Nederlanders de

indruk dat het in Duitsland "ookeen beetje rustigerof ongedwongenwordten niet meer zo stijfis
zoals dat misschien 20jaar geleden nog het geval was, en dat heeft even ook lets met wissel in de

generatie te maken en met de toenemende internationalisering vanjongere generaties"7
(Persoonlijke communicatie, 7 mei 2019).
Naast deze verandering bij de cultuur lijkt de veronderstelling dat overeenkomsten en verschillen

afhankelijkzijn van de inhoud en van de personen, belangrijkte zijn (Persoonlijke communicatie, van
AarBen, 13 mei 2019). Ook als er culturele verschillen bestaan is ook sprakevan overeenkomsten
tussen de Nederlandse en Duitse cultuur en normen en waarden. Zowel Duitsers als Nederlanders

zien vergelijkbare of exact dezelfde normen en waarden in Nederland en Duitsland (Persoonlijke

communicatie, van Aarlien, 13 mei 2019; Bos, 2 mei 2019). Dezeveronderstelling bevestigt Rijs die
met zijn startup ook op de Duitse markt actief is. Volgens hem zijn "binnen onze eigen bedrijfscultuur
klantvriendelijkheid in combinatie met betrouwbaarheid de twee belangrijkste waarden, kenmerken
(... ) Dat zie ik in Duitsland terug, in die zin werkt dat ook goed. Want we hebben een hogere
leverbetrouwbaarheid en datis ookprecies wateen Duits <f/o/?tzoe/ft. //(Persoonlijke communicatie, 9
mei 2019). De andere Nijmeegse en Kleefse startende ondernemers lijken noch verschillen noch
overeenkomsten tussen de normen en waarden Nederland en Duitsland te zien. Het gemiddelde van
de Nijmeegse en Kleefse startende ondernemers ligt bij 3, 03 waarmee beide neutraal op de stelling
hebben geantwoord, dat de waarden tussen Nederland en Duitsland overeenkomen (tabel 6).
Als het specifiek om ondernemers en startende ondernemers gaat lijken deze in het algemeen elkaar

zri

te helpen. Volgens Bouwmans gaan startende ondernemers elkaar ondersteunen, en als ze ervoor

open staan zouden ze dat ook bij grensoverschrijdende samenwerkingdoen (Persoonlijke
communicatie, 9 mei 2019). Dit blijkt bij de startende ondernemers het geval te zijn, aangezien "(...)
jonge ondernemers, ja die staan open voor van alles en nog wat. " (Persoonlijke communicatie,
Boomsma, 7 mei 2019). Daaruitzouafte leiden zijn datjongeondernemerservoor open staan
anderejonge ondernemers over de grens heen te ondersteunen. De Nijmeegse en Kleefse startende
ondernemers blijken neutraal tegenover deze mogelijkheid te staan aangezien ze met een totale
gemiddelde van 3, 14 neutraal hebben geantwoord op de stelling dat ze een cultuur delen waarin ze
elkaarondersteunen (tabel 6).

»auchein bisschengelasseneroder ungezwungenerwird und nichtmehrso steifis wiedasvielleicht nochvor
20 Jahren der Fall war, und das hat eben auch was mit Generationenwechsel und der zunehmenden
Internationalisierung eben von jungen Generationen zu tun"
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Tabei 6: Stellingen culturele dimensie grens

Stalling

Land resp.

Aantalresp.

Gemiddelde

Std Deviatie

Ik zou eerder in de buurtaal dan in de

NL
DE

28

2, 21
2, 29

1, 287

7

35
28

2, 23
3, 18

7

3,00

1,352
1, 156
1, 155

De normen en waarden tussen

35
28

3, 14

NL

Nederland en Duitsland komen

DE

7

3,04
3,00

overeen.

Totaal

In Nederland is de werksfeer informeler

NL

35
28

3, 03
3, 96

dan in Duitsland.

DE

7

3,00

Totaal

NL

35
28

DE

7

3, 77
4, 21
3, 71

Totaal

NL

35
28

4, 11
3,71

0,900
0,810

DE

7

4,00

0,816

Totaal

35

3,77

0,808

Engelse taal met een Duitser samen
werken.
De startende ondernemers in het

algemeen (NLen DE) delen een cultuur

Totaal

NL
DE

1,704

waarin ze elkaar ondersteunen.
Totaal

In Duitsland is de werkstructuur
hierarchischer dan in Nederland.

Nederlanders zijn eerder bereid risico's

in te gaan,terwijl Duitserseerder regels
volgen.

1, 141
0, 962
0, 816
0, 923
0, 999
1,291
1, 114
0,833
1, 113

4. 3. 3. Buurtaal
Een ander verschil tussen Nederland en Duitsland is op het gebied van taal te zien. Voor mensen die

vlakbij de grens wonen is daarbijvolgens Wilders het volgende te stellen;"(... ) wanneermen aan de

grenswoontzoumen drietalen kunnen beheersen:natuurlijk deeigen, dievan de buuren Engels"8
(persoonlijke communicatie, 7.5. 2019). Voordrie van de Nederlandseen een van de Duitse
geTnterviewden is deze uitspraakvan toepassing. Daarnaastvertellen twee Nederlandse
geTnterviewden dat ze naast Engelsook Duits kunnen verstaan, en ook goed genoeg kunnen praten
om zich te redden. Een Duitse gei'nterviewde vertelde dat hij geen Nederlands spreekt, maar het wel

kan verstaan als er langzaamwordtgepraat. Bij de faciliterendeorganisatie,waardezegemterviewde
werkt, is er wet een collega die de Nederlandsetaal beheerst. Een andere Duitsge'fnterviewde
beheerst de Nederlandse taal helemaal niet en de Engelse taal een beetje. In totaal lijken volgens de

geTnterviewdenfaciliterende organisatiesen startende ondernemers meer Nederlandersde Engelse
taal en de buurtaal te beheersen dan de Duitsers, waarbij ook het taalniveau bij hun hoger lijkt. Tot
deze conclusie komen ook Boomsma en Bouwmans die uit eigen ervaring stellen dat er meer
Nederlanders zijn die Duits praten dan andersom (persoonlijke communicatie; 7 mei 2019; 9 mei
2019). Deze algemene indruk van de overwegende tweetaligheid in het grensgebied wordt als
8 Originaal citaat: ,, wenn man an der Grenze wohnt sollte man drei Sprachen beherrschen konnen: naturlich die
eigene, die des Nachbarn und Englisch."
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uitzonderingbeschouwd. Daarbijwordt verondersteld dat de luistervaardigheidvan de buurtaal door
bepaalde dialecten in het eigen land positief kunnen warden bemvloed (Persoonlijke communicatie,
Rasch & Henseler, 28 mei 2019)

Deze indruk dat Nederlanderseerder dan Duitsersde buurtaal en de Engelsetaal beheersen wordt
door de startende ondernemers gesteund. Zowel bij de Nijmeegse als ook bij de Kleefse startende
ondernemersspreken alle respondenten de eigen taal. Daarnaastspreken zowel 92,9%van de
Nederlanders als ook 85, 7% van de Duitsers Engels. Het grote verschil is te vinden bij de beheersing
van de buurtaal. 67, 9% van de Nederlanders beheerst de Duitse taal en 42, 9% van de Duitsers

beheerst de Nederlandsetaal (tabel 7). Ook de indrukvan de gemterviewde faciliterende
organisatiesdat de mensen de buurtaal eerder kunnen verstaan dan zelfkunnen spreken, wordt
bevestigd. Uit de interviews blijkt dat Duitsersde buurtaal eerder kunnen verstaan, terwijl
Nederlandersde buurtaal ook een beetje kunnen spreken. Van de Kleefse startende ondernemers
kan 85, 7% de Nederlandse taal begrijpen en lezen, 28, 6% kan ze schrijven en 14, 3% kan de taal

spreken. Van de Nijmeegse startende ondernemers kan 71,4% de Duitsetaal begrijpen. Het verschil
met de Kleefse startende ondernemers is dat 60,7%van deze de taal ook kan lezen en kan spreken
en 28,6% kan de taal ook schrijven (tabel 8). Daarmeewarden de vaardighedenbegrijpen en lezen
het meeste beheerst, bij de Duitsersgevolgd door schrijven en spreken en bij de Nederlanders is
dezevolgorde omgedraaid. De constatering dat 74, 3%van de Kleefse en Nijmeegse startende
ondernemerselkaars buurtaal kunnen begrijpen biedt bij een samenwerkingde mogelijkheid dat
iedereen zijn eigen taal gebruikt (tabel 8). Dat is een veel gebruikte praktijk in de Euregio, die volgens
Boomsma idealer is dan een taal te kiezen aangezien hij ervan overtuigd is "dat wanneerze beide

native, Engelsgaanspreken, dat ze wellicht mindercommuniceren dan wanneer iederzijn eigen taal
spreekt en de moeite doet om elkaarte verstaan"(Persoonlijke communicatie, 7 mei 2019).
4. 3. 4. Engelsetaal
Ookals in het grensgebiedvele mensen tweetalig lijken te zijn, is de Engelsetaal belangrijk. Zo
verteld van AarBen dat in het begin "probeert natuurlijk de Nederlandereerst in het Quitste 'shinen',
en de Duitse probeert natuurlijk in het Nederlandste 'shinen', tot dan de eerste woordenvallen of
gezocht warden die niet zo heel eenvoudig zijn, en dan gaat men gewoon kort in het Engels over (... ),
uiteindelijkzijn we dan in het Engels beland (... ) om dan ook echt de complexere dingente kunnen

begrijpen. "9(Persoonlijke communicatie, 13 mei 2019). Het belangvan de Engelsetaalvoor
grensoverschrijdende samenwerking wordt door de Nijmeegse en Kleefse startende ondernemers

9 Originaal citaat: ,, versucht naturlich der Niederlander erstmal auf Deutsch zu glanzen, bis dann die ersten
Worte fallen odergesuchtwerden die dann nicht so ganzeinfachsind, und dann geht man halt auf Englisch
kurz riiber (... ), letztendlich sind wir beim Englischen gelandet (... ) urn dann wirklich die komplexeren Dinge
noch verstehen zu konnen."
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bevestigd, aangezien deze met een gemiddelde van 2, 21 en 2, 29 oneens zijn met de stelling dat ze
eerder in de buurtaal dan in de Engelse met de buren samen zouden werken (tabel 6). De
samenwerking in het Engels is mogelijk omdat in totaal 91, 4% van de Kleefse en Nijmeegse startende
ondernemers de Engelse taal beheersen (tabel 6). Boomsma, die grensoverschrijdende
samenwerking begeleidt, vertelt dat deze optie in de Engelse taal te communiceren vaak wordt
gebruikt (persoonlijke communicatie, 7 mei 2019).
Net zoals bij de buurtaal lijkt bij de beheersing van de Engelse taal een verschil tussen Nederlanders
en Duitsers te bestaan. Zo stelt van AarBen cfot- "(Se Nederlander duidelijk beter Engels kan (... ) als

jonge man zou ik het liever door dan hier in Duitsland hebben geleerd"10 (Persoonlijke communicatie,
13 mei 2019). Daarbij lijken Nederlanders ook als ze de buurtaal eerder beheersen een voorkeur voor
de Engelse taal te hebben. Zo vertelt Bouwmans dat ze tijdens een workshop in Duitsland merkte dat
"Nederlanders heel graag Engels praten en misschien afen toe een keer drie woorden Duits gebruiken

om te laten zien dat ze hetproberen, moor liever niet, en dat Duitserstoch over het algemeen nog
steeds met het Engels heel veel moeite hebben"(Persoonlijke communicatie, 9 mei 2019). Deze
indruk delen de twee startende ondernemers. Een HR-adviesbureau uit Nijmegen heeft het idee dat
Duitsers steeds beter Engels kunnen en een ondernemer die al op de Duitse markt actief is verteld
dat de Duitsers ook naar het Engels kunnen over schakelen (persoonlijke communicatie, 3 juni 2019;
Rijs, 9 mei 2019).
Tabel 7: Welke talen beheerst u?

Aantal respondenten

Engels

NL
28
19
26

Andere

8

2

Totaal

81

18

Nederlands
Du its

Procent of cases

DE

Totaal

3

31
26
32
10
99

7
6

NL
100,0
67,9
92,9
28,6
289,3

DE

Totaal

42,9
100,0

88,6

85,7

91,4
28,6
282,9

28,6
257,1

74,3

10Originaacitaat: »die Niederlanderkonnen deutlich besser Englisch (... ) ich hatt's alsjunger Mann lieber dort
gelernt als hier in Deutschland"
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Tabel 8: Hoe goed zijn u vaardigheden in de buurtaal?

Procent of cases

nder iten

NL
20
17

DE

Totaal

6

Schrijven
Spreken

8

2

17

1

26
23
10
18

Geenvan deze

7

1

8

60,7
28,6
60,7
25,0

69

16

85

246,4

Begrijpen
Lezen

6

NL

DE

Totaal

71,4

85,7

74,3

85,7
28,6

65,7

14,3

51,4

14,3

22,9

228,6

242,9

28,6

vaardigheden
Totaal

4. 4. Sociale dimensie grens
Na de culturele dimensie van de grens wordt de sociale dimensie van de grens besproken. Daarbij
wordt aandacht besteed aan de verschillende gebieden waarmee mensen in het grensgebied zich
verbonden kunnen voelen. Ook contacten en de aard ervan warden besproken. Daarnaast wordt

gethematiseerd in hoeverre de mensen vertrouwen in een samenwerkinghebben.
4. 4. 1 Verbondenheid
Uit de literatuur blijkt dat de grens de mensen de mogelijkheid biedt de eigen identiteit afte
bakenen (van Houtum, 2015, p. 3. ). Daarbij lijken de gemterviewde faciliterende organisaties zich
vaak met een specifiek regio van het eigen land waarin ze wonen verbonden te voelen. Aan de Duitse

kant is bijvoorbeeld de verbondenheid met de Niederrheinsterk. Naastde verbondenheid met een
specifieke regio kunnen de mensen zich ook met het hele land verbonden voelen. Uit de enquete
blijkt dat Nederlanders zich met een gemiddelde van 4, 71 duidelijk sterker verbonden voelen met

het eigen land dan Duitsers met een gemiddeldevan 3,71 (Tabel 9). Daarnaastkunnen de mensen
zich ook met het buurland verbonden voelen. De meeste gemterviewden voelen zich daarbij op hun

gemak in het buurland (persoonlijke communicatie, Schnapka, 16 mei 2019). Daarmeewordt de
veronderstelling uit de literatuur dat er sprake kan zijn van een wij- tegen zij-relatie niet bevestigd.

Uit de enquete blijkt dat de Nijmeegse startende ondernemers zich met een gemiddeldevan 3,43
iets sterker met het buurland verbonden voelen dan Duitsers met een gemiddelde van 3, 11 (tabel 9).
Daarmee voelen ze zich eerderverbonden met het buurland.

In tegenstelling daartoe voelen de Nijmeegse en de Kleefse startende ondernemers zich met een
gemiddeldevan 2, 89 en 3,00 iets minder met de Euregio Rijn-Waalverbonden (tabel 9). Daarmee
wordt de indruk van de interviews bevestigd. Zo constateren Rasch en Henseler "dat is ook voorde

Euregio een ondankbare opdracht, als een identiteitsregio te warden waargenomem"11 (Persoonlijke
communicatie, 28 mei 2019). Daarvoor lijkt de verbondenheid op een hoger niveau, namelijk met
u Originaal citaat: ,, das ist auch fiir die Euregio eine undankbare Aufgabe, also als Identitatsregion
wahrgenommen zu werden"
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Europa zowel bij Nederlandersals bij Duitserssterk te zijn, aangezienzeven van de negen
gemterviewden aangavenzich ermee verbonden te voelen; de anderetwee hebben er geen
uitspraakover gedaan. Deze indrukwordt door de startende ondernemers bevestigd aangeziende
Nijmeegse met een gemiddeldevan 4, 14 en de Kleefse met een gemiddeldevan 4,00 eerder eens zijn
met de stelling dat ze zich met Europa verbonden voelen (tabel 9). Op het Europees niveau warden
meerdere overeenkomsten gezien, bijvoorbeeld: "beide welvarende landen hebben ze een bepaalde

blik denk ik op het leven (... ), we hebben beide een democratische rechtsvorm" fPersoonlijke
communicatie, Boomsma, 7 mei 2019).

Tubel 9: Stellingen sociale dimensic g.-ens

Stelling
Ik voel me verbonden met Nederland.

Ik voel me verbonden met Duitsland.

Land resp.
NL
DE

Aantalresp.

Gemiddelde

Std Deviatie

28
7

4, 71
3,43

Totaal

35
28

4,46
3, 11

7

3,71
3, 23

3,64

0,600
0,976
0,852
1, 286
1, 254
1, 285
0,932
0, 816
0, 900
1,286
1,000
1, 222
1,084
0,787
1,002
1,393

NL
DE

35
28

Totaal

Ik voel me verbonden met Europa.

NL
DE

7

35
28

Totaal

Ik voel me verbonden met de Euregio
Rijn-Waal.

NL
DE

7

35
28

Totaal

Deze contacten (persoonlijk en
business) heb ik

NL
DE

7

4, 14
4,00
4, 11

2, 89
3,00
2,91

2, 79
2, 57
2,73

Ik heb hetzelfde vertrouwen in de

NL

35
28

samenwerking met een Duitser als

DE

7

3,71

1,380

Totaal

35

3,66

1, 371

Totaal

met een Nederlander.

4. 4. 2. Contacten

Een andere factor die belangrijk lijkt te zijn, zijn contacten over de grens. Van AarBen's
veronderstetling dat er sprake is van een verschil tussen het prive en het beroepsleven lijkt bevestigd

te warden door het aantal en de aardvan grensoverschrijdendecontacten die de faciliterende
organisatiesen de startende ondernemers hebben. Uit de interviews blijkt dat zesvan de negen
geTnterviewden persoonlijke contacten in het buurland hebben.Aangeziendit vier Nederlandersen
twee Duitsersstellen, lijkt bij het hebbenvan persoonlijke contacten een verschil tussen Nederland
en Duitsland te zijn. Het omgekeerde verschil lijkt bij de business contacten voor te liggen, aangezien
vier Duitsers en een Nederlander stellen dat ze zelf of hun organisatie deze hebben. Boomsma wie

aangeeftberoepsmatige contactente hebben, stelt dat dit vanzelfsprekend is aangezienhij bij een
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grensoverschrijdende organisatie werkt (Persoonlijke communicatie, 7 mei 2019). Aan de
Nederlandse kant lijken zowel de startende ondernemers als ook de faciliterende organisaties geen
beroepsmatige contacten rond het startuponderwerpte hebben.Wel is het HR-adviesbureau
gemteresseerd in contact te komen met Duitse faciliterende organisaties en Rijs die met zijn
onderneming al actief in Duitsland is stelt dat hij alleen contacten met de klanten zelf heeft
aangezien hij geen partner nodig heeft om in Duitsland actiefte zijn (Persoonlijke communicatie,
3. 6. 2019;8.5.2019).
Daarmeegeven dezetwee startende ondernemers de indrukvan de enquete weer, namelijk dat er
meer persoonlijke dan beroepsmatige contacten lijken te zijn. In getallen betekent dit dat 39, 3% van
de Nijmeegse startende ondernemers aangeven persoonlijke contacten en 17, 9% businesscontacten
in Duitslandte hebben (tabel 10). Bij de Kleefse startende ondernemers lijkt geen verschil tussen de
prive- en businesscontacten te zijn aangezien 71, 4% van de startende ondernemers aangegeven
beide contacten te hebben (tabel 10). Daarmeewordt de indrukvan de interviews dat Nederlanders
eerder persoonlijke en Duitsers eerder businesscontacten hebben niet bevestigd. Er wordt wel
bevestigd dat er een verschil tussen Nederlandse en Duitse startende ondernemers en faciliterende
organisaties is.
Tabel 10: In mijn buurland heb ik de volgende contacten
Aard van contact

Procent of cases

Aantal respondenten

NL

DE

Totaal

NL

DE

Totaal

Persoonlijke contacten

11

5

16

5

5

10

39,3
17,9

71,4
71,4

45,7

Business contacten

10

40

50,0
107,1

71,4

Geen contacten

14

Totaal

30

14

28,6
40,0
114,3

4. 4. 3. Vertrouwen

Een factor die voor het hebben van contacten en samenwerking belangrijk is, is het vertrouwen in

elkaar. Volgens Rasch en Henseler heeft de Euregio metverschillende projecten een bijdrage eraan

geleverd datvertrouwen tussen Nedertandersen Duitserswerdhersteld (Persoonlijkecommunicatie,
28 mei 2019). Deze uitspraak lijkt door de andere faciliterendeorganisaties bevestigd te warden

aangeziende andereachtgeTnterviewdenvertellen dat zeeenvergelijkbaarofeenzelfdevertrouwen
in de samenwerkingmet een buur hebben dan met een landgenoot. Aangezienhet vertrouwen
hetzelfde is en de faciliterende organisaties in verschillende mate ervaring hebben met

grensoverschrijdendesamenwerking,lijkt de veronderstelling uit de literatuur niet bevestigdte
warden, dat meer grensoverschrijdendeervaringentot een positievere perceptie van de partner in
het buurland leidt. Ook de Nijmeegse startende ondernemers hebben met een gemiddeldevan 3,64
en de Kleefse met 3, 71 hetzelfde vertrouwen in de samenwerking met een buur dan met een
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landgenoot(tabel 9). Daarbij lijkt in het beginvan de samenwerkingeen verschil voorhandente zijn
aangezien Bos vertelt dat "je eerst het voordeel van het twijfel geeft en daarna is het bewijs geleverd"
(Persoonlijke communicatie, 2 mei 2019). In de loop van de samenwerking wanneer de mensen aan
elkaar wennen wordt het vertrouwen versterkt. Zowel een startende ondernemer als ook een

faciliterende organisatie vertellen dat dit vertrouwen belangrijk is voor een samenwerking aangezien
de mensen crop moeten vertrouwen dat de partner zich aan de afspraken houdt (Persoonlijke
communicatie, Schnapka, 16 mei 2019; Rijs, 9 mei2019).
Van AarlSen heeft een andere mening en stelt dat het vertrouwen in het begin niet de
doorslaggevende factor is "omdat als ik eerst vertrouwen op moet bouwen, en dan pas met een

opdracht aan het werk kan er te veel tijd is verstreken"12 (Persoonlijke communicatie, 13 mei 2019).
Een tegengestelde mening heeft een Nijmeegse startende ondernemer die vertelt dat het
vertrouwen belangrijk voor de samenwerking is. Daarbij hangt het vertrouwen niet van de

nationaliteit maarvan de personen af met wie wordt samengewerkt (Persoonlijke communicatie, HRadviesbureau, 3 juni 2019). Daarom stellen sommige gemterviewden dat het belangrijk is om elkaar
eerst te leren kennen: "deze werkwijzen en uitspraken, die moet men eerst leren kennen. Hoe
verbindend kan deze persoon zijn. En als die nu lets zegt gebeurt het dan wel ofgebeurt het even niet.

Naeen paar keerweetmen dat men zichop elkaar kan verlaten "13(Persoonlijke communicatie,
Rasch & Henseler, 28 mei 2019). Een factor die van invloed kan zijn op het vertrouwen is de mate van
taalbehersing aangezien een slechte taalbeheersing als minder betrouwbaar kan warden begrepen
waardoor men als Nederlander "twee keerzo hard je best moet doen om vertrouwen te krijgen"

(Persoonlijke communicatie, Rijs, 9. Mei 2019).

4.5 Samenvatting resultaten perceptie grens
In het algemeen zijn de startende ondernemers van mening dat een grens tussen Nederland en
Duitsland merkbaar is. Daarbij valt te stellen dat de verschillende dimensies met elkaar zijn

verweven. Bij de mentale dimensies lijkt de mentale nabijheid het meest belangrijkte zijn aangezien
de grens bij de meeste mensen geen emoties, beelden ofverhalen opwekt. Bij de culturele dimensie
is te stellen dat er de bijzondere situatie bestaat dat de meeste mensen in het grensgebied zowel de
buurtaal als ook Engels beheersen. Daarnaast warden culturele verschillen en overeenkomsten bij de
normen en waarden bevestigd. Bij de sociale dimensie van de grens valt te stellen dat Nederlanders

12Originaal citaat: "weil wenn ich erst Vertrauen aufbauen muss, urn dann zu Beauftragen dann ist zuviel Zeit
vergangen"

13Originaalcitaat: ,,dieseArbeitsweisenundAussagen,die muss manja erst kennen lernen, wieverbindlich
kann die Person sein. Und wenn diejetzt etwas sagt dann passiert das dann auch oder es passiert eben nicht,
und wenn man das ein paar Mal miteinander erlebt hat, dann weiB man, dass man sich aufeinander verlassen

kann."
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en Duitsers zich sterk met Europa en minder met de Euregio Rijn-Waalverbonden voelen. Daarnaast
hebben de meeste startende ondernemers en faciliterende organisaties ook niet alleen hetzelfde
vertrouwen in elkaar, maarookgrensoverschrijdende contacten.
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5. Kansen en mogelijkheden voorgrensoverschrijdende
samenwerking
In dit hoofdstukwarden de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdendesamenwerking
besproken. In 5. 1 wordt daarvoor eerst de bestaande en mogelijke toekomstige samenwerking
toegelicht. Daarna wordt in 5. 2 dieper op de verschillende vormen van samenwerking ingegaan en in
5. 3 wordt toegelicht welke partners daarvoor nodigzijn. In 5.4 wordt een korte samenvattingvan dit
hoofdstukgegeven.

, ^-^5. 1. ^fensoverschrijdende samenwerking
In d paragraafwordt de grensoverschrijdendesamenwerkingthematiseert. Daarbijwordt eerst de
bestaandesamenwerkingbesproken en vervolgens wat voor toekomstige grensoverschrijdende
samenwerking nodig is.

/\

r

j

/

...

c-^Ji

5.1.1.Bestaandesamenwerking/-^^^1 11^ ^? ^

1

De uitspraak dat Nederlanders de grens als kans zien en gebruiken kan SchnapKa bevestigen
(Persoonlijke communicatie, 16 mei 2019). De adviseurvoorstartende ondernemers in Kleefvertelde
datvan 270 intensieve gesprekken die in 2018werdengevoerd elf Nederlanderswaren. In het
lopende jaar 2019 hebben tot na toe 149 intensieve gesprekken plaatsgevonden, waarvan tien
Nederlanders waren. Voor het thema ondernemen en het starten van een onderneming bevestigen

de anderefaciliterende organisatiesdeze uitspraak, terwijl ze constateren dat bij de studenten
eerder Duitsers naar Nederlandgaan dan andersom. Dat meer Nederlandersnaar Duitslandgaan dan
andersom bevestigen ook Raschen Henseler, die zich daarbij op getallen over pendelaars betrekken
(persoonlijke communicatie, 28 mei 2019). Deze uitspraakwordtvoorstartende ondernemers in het
project kennisalliantie Rijn-Waal bevestigd, waarhogescholen en universiteiten binnen de Euregio
Rijn-Waalhebben samen gewerktom startende ondernemers te ondersteunen. De projectleider
vertelde dat bij elf van devijfteen projecten een Nederlandse partij de leadpartnerwas (Persoonlijke
communicatie, Boomsma, 7 mei 2019). Er komen blijkbaar meer initiatieven voor
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Ook b?j projecten die grensoverschrijdende samenwerking ondersteunen wordt geconstateerd dat
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weinig startende ondernemers over de grens samen werken (Persoonlijke communicatie, Boomsma,
7 mei 2019). Zowel de Nijmeegse als ook de Kleefse startende ondernemers bevestigen dit doordat
ze met een totaal gemiddeldevan 2, 54 eerder oneens zijn met de stelling dat ze al ervaring met de
samenwerkingmet het buurland hebben (tabel 11). In plaats van over de grens in Duitsland naareen
toeleverancier of klant te zoeken lijken de meeste startende ondernemers bij StartUp Nijmegen
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eerder naar Amsterdam te gaan (Persoonlijke communicatie. Bos, 2 mei 2019). Voorvele startende

ondernemers eindigt de lokale markt blijkbaaraan de grens, of zoals Boumans het beschrijft "wij
zitten bijvoorbeeld in Nijmegenen alsje dan een een cirkeltje trekt om heel Nijmegen been, dan heb
je eigenlijk, ten minste de meeste mensen die kiezen daarvoor om in Nederland te werken

bijvoorbeeld, dan hebje eigenlijk maarde helft van de cirkel, waarje kan werken ofwaarje dingen
kan doen"(Persoonlijke communicatie, 9 mei 2019). Zo bestaat de mogelijkheid deze cirkel door
meergrensoverschrijdende samenwerking rond te maken.
5 1. 2 Toekomstige samenwerking
Opdat deze grensoverschrijdende samenwerking succesvol wordt is het van belang dat de mensen

bereid zijn om op elkaartoe te gaan en elkaarwederzijdste respecteren (Persoonlijke communicatie,
Wilders, 7 mei 2019). Daarnaastblijken tijd, geld en motivatie factoren te zijn die als nodigwarden
geacht voor meer grensoverschrijdende samenwerking. De meest belangrijke factor lijkt volgens de

geTnterviewden het met elkaar in contact komen te zijn. Zo stelt Bosdat "alswij meer van elkaar
zouden weten, en elkaar zouden betrekken in wat wij goed zouden kunnen, ja dan gaat het beter,
moor doordat we zo slecht Duits praten staan ook met een rug naar de grens, in plaats van dat we

daarover been stappen"(Persoonlijke communicatie, 2 mei 2019). Ideeenom dit te realiseren zijn
een Duits-Nederlands feest of regelmatige ontmoetingen waar samen leuke dingen warden gedaan

(Persoonlijke communicatie, van AarRen, 13 mei 2019; Bos, 2 mei 2019). Daarmee ligt de focus net
zoals bij de idee van een netwerkborrel voor Nederlandse en Duitse faciliterende organisaties en
startende ondernemers op het elkaar leren kennen en aan elkaar wennen in een informele

omgeving. Dit zou kunnen wardengecombineerd met een formelere en informatieve bijeenkomst
(Persoonlijke communicatie, HR-adviesbureau,3 juni 2019). Daarbij lijkt de promotie van deze events
in beide landen van cruciaal belang te zijn voor het succes van deze events (Persoonlijke
communicatie, Bouwens, 9 mei 2019).
Uit de interviews blijkt dat zowel de Nederlandse als ook de Duitse faciliterende organisaties en de
twee gefnterviewde startende ondernemers interesse hebben in grensoverschrijdende
samenwerking. Daarbij wordt verondersteld dat binnen een Nederlands-Duitse samenwerking de
sterktes uit twee landen met elkaar kunnen warden gecombineerd. Volgens Rasch en Henseler is
vast te stellen "dat wij gewoon toenemend ook een bewustzijn daarvoor krijgen, dat men door

samenwerking gewoon meer bereikt"14 (Persoonlijke communicatie, 28 mei 2019). Uit de interviews
hebben zich verschillende visies voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nijmegen en Kleef
uitgekristalliseerd. Volgens Bos zou een versterkte samenwerking tussen Kleef, Arnhem en Nijmegen

14Originaal citaat: ,,dasswir einfach zunehmend auch ein Bewusstsein dafur bekommen, dass man durch
Zusammenarbeit einfach mehr erreicht"
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tot synergie-effecten kunnen leiden waarvanalle drie steden kunnen profiteren (Persoonlijke
communicatie, 2 mei 2019). Een tweede idee is het oprichten van een grensoverschrijdende
startuphub waarin naastfaciliterendeorganisatiesook hogescholen en universiteiten een belangrijke
rot kunnen spelen. Binnen deze startuphub bestaatvoor startende ondernemersde mogelijkheid
kenniste delen en elkaarte helpen bij de toegangtot de buurmarkt (Persoonlijke communicatie,
Bouwmans,9 mei 2019). De derde visie is het Clever Valley, waarbij bewust aandachtbesteed wordt
aan grensoverschrijdendesamenwerkingtussenlandelijke gebiedenwaargeengrote universiteiten
zijn gevestigd om het vacuum te vullen dat zich tussen Nederland en het Ruhrgebied heeft
ontwikkeld (StadtentwicklungsgesellschaftKalkarmbH, n. d.). Datop dit moment aan de realisatie
van het Clever Valleywordt gewerktverduidelijkt het volgende citaat; "En dan hebbenwij zo een as,

^
.^

SanktAnthonis ligt daar, hier in het midden komt dan Kalkar, dan komt dan. Ja Ulft, die hebbenal
contacten met de FachhochschuleBocholt, ja, wij zouden snel tot Kleve, SanktAnthonissnel tot
Fontys, het ontwikkeld zich daarzo een kleine as"15 (Persoonlijke communicatie, van AarBen, 13 mei
2019).
Tabel 11: Stellingen kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdendesampnwsrking

Stellingen
Ik heb al over de grens heen met
Duitsland samengewerkt.

Land Resp.
NL
DE

Aantal Resp.

Gemiddelde

Std. Deviation

28

Totaal

2, 54
2, 57
2, 54

3, 26

2,856
1,618
1,788
1,583

7

Ik heb hulp nodig van actoren die
me bij grensoverschrijdende
samenwerking kunnen

NL

35
27

DE

7

2, 57

1, 272

ondersteunen.

Totaal

34

3, 12

0,717

5. 2.

Vormen van grensoverschrijdende samenwerking

In deze paragraafwordttoegelicht welke kansen en mogelijkheden de startende ondernemers en
faciliterendeorganisatieszien. Daarbijvalt te stellen dat 28,6%van de Kleefse en Nijmeegse
startende ondernemers nog nooit over grensoverschrijdendesamenwerkinghebben nagedachten
dat voor 14,3%van de Nijmeegse startende ondernemers grensoverschrijdendesamenwerking met
Duitsland niet interessant is (tabel 12).

5. 2. 1 Markt
Een kansdie alle faciliterende organisatiesvoor de startende ondernemerszien is het vergroten van
de markt. Met 60,7%zien de meeste Nijmeegsestartende ondernemers dit als de grootste kans op
de vraag welke grensoverschrijdendesamenwerkingvoor hun startup interessant is (tabel 12).

15Original citaat: ,,Und dann haben wir so ne Achse, SanktAnthonis liegt da, hier kommt dann in der Mitte
Kalkar, dann kommt dann.Ja Ulft, die haben schnell Kontakte zur FachhochschuleBocholt,ja, dann hatten wir
schnell zu Kleve, Sankt Anthonis schnell zur Fontys, es bildet sich so ne kleine Achse"
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Daarbij wordt verondersteld dat de grens noch voordeel noch nadeel is aangezien de markt van het

product ofdienst en de doelgroep afhangt(Persoonlijke communicatie, Wilders; 7 mei 2019;Rasch &
Henseler; 28 mei 2019). Een aantal ondernemers lijken de geografischenabijheidvan het buurland
als kans te zien hun markt te vergroten, zo vertellen Rasch en Henseler het volgende verhaal van een
ondernemer: "het is eigenlijk onzin om zich nu op een markt te concentreren die ver weg is. Wij
hebben hier toch ook een grens op die wij ons kunnen concentreren en wij hebben bepaalde

voordelen (... ) die men er heel good kan spelen"16 (Persoonlijke communicatie, 28 mei 2019). Volgens
de geTnterviewden lijkt de grootste kans voor de startende ondernemers het betreden van de markt
van het buurland voor het vergroten van de afzetmarkt te zijn, aangezien voor ondernemers het
verkopen van het eigen product of dienst centraal staat.
Bij het betreden van de markt van het buurland kan de grens als barriere uitwerken. "Nouja hetis in
Duitsland zeker zo dat, voor een Nederlandseondernemer het moeilijker is om de markt te betreden
als Nederlandse onderneming want dan, de Duitsers die doen lieverzaken met andere Duitse
bedrijven" (Persoonlijke communicatie, Boomsma, 7 mei 2019). Deze barriere kan tegelijkertijd voor
Nederlanders een motivatie zijn om een standplaats in Duitsland op te richten. Volgens drie Duitse
faciliterende organisaties zijn de redenen van Nederlanders om een standplaats in Duitsland op te
richten dat ze met een Duits adres, als Duitse GmbH en een Duits marktgezicht beter aan de Duitse
markt kunnen deelnemen dan vanuit Nederland. De adviseur voor startende bedrijven verteld dat
"standplaats, standplaats, dat is zo de meest voorkomende, overwegende vraagstelling, ik heb net als
gezegd mijn ondernemen in Nederland en ik wil ook de Duitse markt ontsluiten om me even te

vergroten, te prospereren. Dat zijn zo de meest voorkomende gesprekken"17 (Persoonlijke
communicatie, Schnapka, 16 mei 2019). Ook de Nederlanders vertellen dat de Duitse markt
interessant is, aangezien deze in vergelijking met de Nederlandse markt acht, negen oftien keer
groter is (Persoonlijke communicatie. Bos, 2 mei 2019; Rijs, 9 mei 2019). Dit betekent volgens de a
contrario-redenering dat de kleinere Nederlandse markt voor de Duitsers minder interessant is. De
Duitse markt kan voor Duitse ondernemers groot genoeg zijn zodat ze geen behoefte hebben om in
het buitenland een markt te betreden (Persoonlijke communicatie, Rasch & Henseler, 28. 5. 2019).

Om de kans en mogelijkheid de buurmarkt te ontsluiten in realiteit om te zetten moeten de
startende ondernemers bereid zijn om het buurland in te gaan. Een eerste maatregel daarvoor is
meestal met de buur in zijn taal te communiceren, bijvoorbeeld door de website te laten vertalen

16Originaal citaat: "(... ) das ist eigentlich Unsinn sich jetzt auf diesen weit entfernten Markt zu konzentrieren.
Wir haben doch hier eine Grenze auf die wir uns auch konzentrieren konnen und wir haben gewisse Vorteile
(... ) die man dort sehr gut spielen kann"

17Originaal citaat: ,,Betriebssitz, Betriebssitz, das ist so, so der, die, die iiberfrage, uberwiegendeFragestellung,
ich habwie gesagt mein Ltnternehmen in der Niederlandeund ich mochte den Deutschen Markt erschlieBen
urn mich eben zu erweitern, zu prosperieren. Das sind so die, das sind so die hlauptgesprache"
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zoals Rijs het voor zijn bedrijf liet doen (Persoonlijke communicatie, 9 mei 2019). Vooral de taal blijkt
een barriere te zijn, zo verteld Bosvan een startende ondernemingdie "(... ) heeft voornamelijk de
eerste stappen in Engelsgezet. En niet in het Duits. Dat heeftvolgens mij, vooral de sociale dimensie
zit ook vooral in de taal en cultuur, in de taalbarriere" (Persoonlijke communicatie, 2 mei 2019).

Vanuit de Duitsefaciliterende organisatieswordt de taal als barriere waargenomen. Een tweede
barriere die ondernemers afschrikt naar het buurland te gaan is het werk dat nodig is om zich in de
nieuwe markt met de nieuwe randvoorwaarden in te werken. Rijs verteld uit eigen en/aring dat de
Duitse markt formeler en hierarchischer is dan in Nederland (Persoonlijke communicatie, 9 mei

2019). Volgens Raschen Henselerzijn startende bedrijven eerst ermee bezig hun bedrijven tot succes
te laten komen en denken daarbij niet grensoverschrijdend aangezien, "men zich eerst in de ruimte
beweegt waar de obstakels die ik moet overwinnen mogelijks klein zijn. Dus beweeg ik me in een
systeem dat ik ken (... ), omdat de weerstand, zich zelfstandig te maken, al moeilijk genoeg is, da moet

ik mij niet ook nog een externe barriere erbij zoeken" 18(Persoonlijke communicatie, 28 mei 2019).
5. 2. 2 Financiele kansen
Daarnaast bestaan financiele kansen. Zo kunnen door het Interreg Programma Nederland-Duitsland
projecten voor grensoverschrijdende samenwerking warden gesubsidieerd. Dit zijn meestal subsidies

voor ontwikkelingstrajecten en aangeziendezevan de Nederlandseen Duitse overheden komen zijn
eraan voorwaarden verbonden (Persoonlijke communicatie, Boomsma, 7 mei 2019). Behalve de

mogelijkheidvan subsidieste profiteren bestaatvoor Nederlandersde kansfinancieelte profiteren
van de goedkopere bedrijventerreinen in Duitsland.Als Nederlandsebedrijven zich in Duitsland
vestigen staan hun ook de Duitse financieringsmogelijkheden open (Persoonlijke communicatie,
Schnapka, 16 mei 2019). Aan de andere kant bestaat voor Duitsers de mogelijkheid om van de
Nederlandse financieringsmogelijkheden te profiteren, aangezien deze beter als de Duitse warden

geachtomdat in Duitslandweinigventure capitalists zijn en ook de banken geen financiele
ondersteuning lijken te bieden. Zo stelt van AarBen "voor de Duitserszou ik nog eerder de kans

inruimendan, kapitaalte wnc/en//19(Persoonlijkecommunicatie, 13 mei 2019).
Dat de kans met investeerders kapitaal voor de eigen ondernemingte vinden eerdereen kansvoor
Duitsers dan voor Nederlanderslijkt te zijn, wordt door de startende ondernemers bevestigd
aangezien42, 9%van de Kleefseen 14,3%van de Nijmeegse startende ondernemers aangeven dat dit
voor hun interessant zou zijn (tabel 12). Een project dat daaraan een bijdrage kan leveren is het

Euregio BusinessAngels Forum welk als doel heeft om startups en businessangels bij

18Originaal citaat: ,, man bewegt sich erstmal in dem Raum, wo die Hurden, die ich zu uberwinden habe
moglichst klein sind. Also bewegeich mich in einem System, das ich kenne, (... ), weil der Wiederstandsich
selbststandig zu machen, schwierig genug ist, da muss ich mir nicht noch externe Barrieren dazu suchen."
19Originaal citaat: ,,fur die Deutschenwiirdeich eher noch die Chancedann einraumen kapital zu finden"
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grensoverschrijdende investeringen te ondersteunen (Euregio Rijn Waal, n. d. ). Toch verteld

Boomsma van de Euregio Rijn-Waaldat dit project "nietgerichtis opfinanciele ondersteuning van de
startups, het is niet gericht op daadwerkelijke grensoverschrijdende samenwerking tussen startups,
het is niet, in principe niet gericht op ontwikkeling van innovatie producten, meestal is dat al

gebeurd"(Persoonlijke communicatie, 7 mei 2019). Volgens hem is de grootste kansvoor een
startende ondernemingdoor dit forum in contact te komen met een ander startende onderneming
of een bedrijf aangezien sommige deelnemers eerder een bedrijf dan een startup zijn. Daarnaast lijkt
het Business Angels Forum geen grote bekendheid te hebben aangezien van drie andere
gemterviewden twee dit forum niet kenden. De derde gemterviewde is in het algemeen sceptisch
tegenover business angels en van mening dat de business angels op de startende bedrijven zouden
moeten toegaan en niet andersom. Volgens hem lijken de Business Angels op "de tweede bank, die

gaan ook geen risico en daarmee kan ik niks doen"20 aangezien startende bedrijven nieuwe
innovatieve ideeen niet met getallen kunnen onderbouwen (Persoonlijke communicatie, 13 mei

2019).
5 2. 3 Innovatiekansen

Daarnaastbestaan ook innovatiekansen die gebaseerdzijn op uitwisseling, samenwerkingen van
elkaar leren. Dezekansen kunnen ook door andere kansen ontstaan, aangezienhet Euregio Business
Angels Forum dat eigenlijk op grensoverschrijdende investering is gericht, ook de kans biedt om
andere startende bedrijven te ontmoeten (persoonlijke communicatie, Boomsma, 7 mei 2019). Deze
indruk bevestigen de startende ondernemers aangezien 57, 1% van de Kleefse en 25% van de
Nijmeegse startende ondernemers stellen dat grensoverschrijdende samenwerking met een ander
startup voor hun interessant is (tabel 12). Deze Duits-Nederlandse samenwerking kan volgens de

faciliterende organisatiestot succes leiden aangezienNederlandersen Duitserselkaar "zicheigenlijk
heel wonderbaraanvullen (... ), de mixvan beide is zeker niet het slechtste receptvoor succes''11
(Persoonlijke communicatie, Wilders, 7 mei 2019). Zo bestaan in het grensgebied bedrijven die
Nederlands en Duits personeel hebben, om gebruik te maken van de wederzijdse aanvulling. Bij het
inhuren van personeel over de grens kan de grens als barriere uitwerken, doordat het Nederlandse
en het Duitse systeem van elkaarverschillen. Zo stellen Rasch en Henseler dat het altijd dan
gecompliceerd wordt als een Nederlander naar Duitsland gaat of andersom, maar niet als een Duits
bedrijf zich in Nederland wil vestigen en daarvoor Nederlands personeel zoekt en andersom

(Persoonlijke communicatie, 28 mei 2019). Voorde startende ondernemers lijkt het inhuren van
personeel uit het buurland niet de eerste prioriteit te zijn aangezien 28, 6% van de Kleefse en 10% van

20Originaal citaat: ,, die zweite Bank, dieja auch kein Risiko geht und damit kann ich nichts tun"
21Originaal citaat: ,,erganzen isch eigentlich ganzwunderbar (... ), die Mischungvon beide ist sicherlich nicht das
schlechteste Erfolgsrezept"

49

de Nijmeegse startende ondernemers stellen datgrensoverschrijdendesamenwerkingvoorhun
interessant is om personeel te krijgen (tabel 12).
Een andere maniervan uitwisseling is van elkaar leren. Deze kans bestaat zowel voor faciliterende

organisatiesals ook voor startende bedrijven. Volgens Bouwmanszouden de faciliterende
organisaties in Nederland kunnen leren van de manier hoe in Kleef structurele hulp voor de starters

wordt verleend (Persoonlijke communicatie, 9 mei 2019). Omgekeerd zouden Duitservan de open
aard en resultaatgerichtheidvan de Nederlanderskunnen leren (Persoonlijke communicatie, van
AarBen, 13.5. 2019). Daarmee is sprake van kansen die gebaseerdzijn op culturele verschillen. Deze
culturele verschillen kunnen binden maartegelijkertijd ook een bron van irritatie kunnen zijn
(Persoonlijke communicatie, Boomsma, 7 mei 2019). Een combinatievan de verschillende
werkwijzen kan bijvoorbeeld tot succes leiden, zo stelt Schnapkahet volgende: "als mensen zo na
voren goon en zo resultaatgericht zijn (... ) daarvan kan men ook nog leren. Danwelte veel van het
goede, te veel spontaniteit is ook niet goed, de gezondemix maak het, uit achtervragen en naarvoren

goon. "22(Persoonlijkecommunicatie, 16 mei 2019).
Naastde algemene uitwisseling bestaat de kans specifiek kenniste delen. Dit zalvolgens 42,9%van
de Nijmeegse en 28,6%van de Kleefse startende bedrijven een reden voor grensoverschrijdende
samenwerking zijn (tabel 12). Deze indruk wordt ondersteund door het HR-adviesbureau dat

gemteresseerd is uit te vinden hoe het op de andere kant van de grensgaaten kennis wil delen
(Persoonlijke communicatie, 3juni 2019). Eenvoorbeeldproject van grensoverschrijdend delen van
kennis is het project kennisalliantie Rijn-Waal.Volgensde projectleider hebben de universiteiten
daarbijfocusgelegd op de verdere ontwikkelingvan de eigen startende bedrijven, ook als
gemeenschappelijkeactiviteiten zoalsworkshopswerden aangeboden.Toch heeft hij dit het project
als succesvol en een best practise waargenomen aangezien de meeste ondernemingen nog bestaan

en sprake is van grensoverschrijdende contacten en samenwerking(Persoonlijke communicatie,
Boomsma, 7 mei 2019). Ook zander vervolgproject heeft het project kennisalliantie vandaag nog

invloed aangezieneen basisnetwerktussen de universiteiten werd gelegd, dat uitgebreid kan warden
zodatanderefaciliterendeorganisatiesin Nederlanden Duitsland kunnen aansluiten (Persoonlijke
communicatie, Rasch & Henseler, 28 mei 2019). Binnen deze netwerken kunnen vervolgens nieuwe
contacten warden gelegd die grensoverschrijdende samenwerking kunnen versterken.

22Originaal citaat: ,,wenn Leute so nach vorne gehen und so, so erfolgsorientiert sind (... ), davon kann man
auch noch lernen. Beziehungsweise, zu viel des Guten, zu viel Spontanitat ist auch nicht gut, die gesunde

Mischungmachts, aus hinterfragen und nachvorne gehen."
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Tabel 12: Grensoverschrijdende samenwerking met het buurland is voor mijn startup interessant
Reden voor

Aantal Respondenten

interesse

DE

Totaal

Kennis te krijgen

NL
12

2

14

NL
42,9

Investeerderste

4

3

7

krijgen
Personeel te krijgen

2

2

De markt te

17

vergroten
Samen te werken

7

Procent

of cases
DE

Totaal

28,6

40,0

14,3

42,9

20,0

4

7,1

28,6

11,4

17

60,7

4

11

25,0

57,1

31,4

8

2

10

28,6

28,6

28,6

Niet interessant

4

1

5

14.3

14.3

14.

Totaal

54

14

68

192,9

200,0

194,3

48,6

met ander startup
Nooit over

nagedacht

5. 3 Partners voor grensoverschrijdende samenwerking
Nadat in de voorgaande paragraaf werd besproken welke vormen van grensoverschrijdende
samenwerking bestaan wordt nu aandacht besteed aan de partners die startende ondernemers en
faciliterende organisaties nodig hebben om grensoverschrijdende samenwerking te realiseren.
Daarbij lijkt een verschil tussen de Nijmeegse en de Kleefse startende ondernemers te bestaan
aangezien de Nijmeegse startende ondernemers met een gemiddelde van 3, 26 eerder neutraal

tegenover de stelling zijn dat ze hulp van actoren voorgrensoverschrijdende samenwerking nodig
hebben, terwijl de Kleefse startende ondernemer met een gemiddelde van 2, 57 eerder oneens met

de stelling zijn (tabel 13). Dit verschil wordt erdoor bevestigd dat 11,1%van de Nijmeegse startende
ondernemers stellen dat ze geen partner voor grensoverschrijdende samenwerking nodig hebben,
terwijl dezelfde antwoord bij de Kleefse startende ondernemers42, 9% hebben gekozen. Vervolgens
wordt op basis van de startende ondernemers die stellen dat ze hulp nodig hebben en de
faciliterende organisaties besproken van welke actoren ze hulp nodig hebben.
5. 3. 1. Ondernemers
Daarbij zijn de Kleefse startende ondernemers met 57, 1% en de Nijmeegse met 55, 6% met elkaar
eens dat de samenwerking met een ander startup in het buurland belangrijk is, om de kansen en

mogelijkhedenvoor samenwerkingte gebruiken (tabel 13). Daarmee lijkt de veronderstelling dat
concurrenten en andere bedrijven binnen een GRISbelangrijk zijn te warden bevestigd. De nadrukop
het belang van bedrijven wordt verduidelijkt doordat 66, 7% van de Nijmeegse en 14, 3 % van de

Kleefse startende ondernemersstellen dat ze hulp van deze actoren nodig hebben (tabel 13). Een
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mogelijke verklaring voor het verschil in het percentage kan zijn dat de Nijmeegse startende
bedrijven aan StartUp Nijmegen verbonden zijn en binnen het concept van StartUp Nijmegen de
faciliteringvan startende ondernemers met ervaren ondernemers centraal staat. Dezefacilitering is
volgens Bos ook bij grensoverschrijdende samenwerking nodig aangezien hij stelt dat "dus als ikzeg
moor iemandzouwillen helpen met Duitse handelom het zo maar te zeggenofeen Duitse klant, of
een Quits leverancier, dan zou ikgraageen contactwillen met Duitse ondernemers"(Persoonlijke
communicatie, 2 mei 2019).

Dit bevestigt een van de Nijmeegse startups aangezien hij vertelt dat er " natuurlijk tal van bedrijven
[is] die dat wel heel hard nodig hebben, datjuist onderdeel is van de strategie om met Duitsepartners
dingen te realiseren" ook als het binnen zijn eigen strategic niet nodig is (Persoonlijke communicatie,
Rijs, 9 mei 2019). Volgens het HR-adviesbureau is het contact met ondernemers uit het buurland
belangrijk omdat deze inzicht hebben in de markt (Persoonlijke communicatie, 3 juni 2019). Daarbij
kunnen faciliterende organisaties startende ondernemers erbij ondersteunen met bedrijven uit het
andere land in contact te komen (Persoonlijke communicatie, 7 mei 2019). Daarmee lijkt de
veronderstelling, dat ervaren ondernemers binnen een RISeerder met het toepassen van kennis voor
commerciele doelen en niet met het generen en verspreiden van kennis in verband gebracht
warden, bevestigd.

5. 3. 2. Onderwijs
Daarnaastgeven 29,6%van de Nijmeegseen 14,3%van de Kleefse startende bedrijven aan hulp
nodig te hebben van publieke kennisinstellingen in het andere land (tabel 13). Belangrijker dan de
hulpvan de publieke kennisinstellingen lijkt de hulp van onderwijsinstellingente zijn. Dezegeven
33, 3% van de Nijmeegse en 42, 9% van de Kleefse startende bedrijven als nodige partner aan (tabel
13). Naast kenniste generen en te verspreiden zoals het uit de literatuur blijkt, kunnen publieke
instituten en onderwijsinstellingeneen ondersteunde rol voor de startende ondernemers innemen.
Dit is mogelijk doordat de Hogescholen in Duitsland voor initiatieven kunnen solliciteren met die
stichters warden gesteund. Andere mogelijkheden zijn het creeren van een klimaat waarin

stichtingen mogelijk zijn en adviesgesprekken voor ge'fnteresseerde (Heusipp, 13 mei 2019). Deze
adviesgesprekken kunnen in samenwerking met anderefaciliterende organisatiesplaatsvinden.
Schnapkaverteld dat vanuit Kleefeen samenwerkingmet Nijmeegse hogescholen en universiteiten
bestaat "omdat er dienovereenkomstig ook studenten, Nederlandse studenten hier in Duitsland willen

werken, ofwelookwillengronden. Dan hou ikeenseminaar(.., )"23(Persoonlijkecommunicatie, 16
mei 2019).

23Originaal citaat: ,, weil da entsprechend auch Studenten, niederlandische Studenten hier in Deutschland
arbeiten wolle, beziehungsweiseauchgrunden mochten. Dann halte ich ein Seminar(... )"
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Ookvan AarBen acht de onderwijsstellingen als belangrijke actoren voor grensoverschrijdende
samenwerking aangezien deze deel uitmaken van zijn visie "Clever Valley" (Persoonlijke
communicatie, 13 mei 2019). Een eerste grensoverschrijdend netwerkvan Nederlandse en Duitse

Hogescholenen Universiteiten is tijdens het project kennisalliantie ontstaan. Als bijzonderpositief
zien Raschen Henseler dat het een "netvan elkaarcomplimenteerde expertisen bij de

Hogescholen"24is (Persoonlijkecommunicatie, 28 mei 2019). De nieuwsteenjongste deelnemer
binnen dit netwerk is de Hogeschool Rijn-Waalin Kleefdie ditjaar hun tienjarige bestaanviert.
Daarbijwordtgeconstateerd dat de jonge leeftijd van de Hogeschool van invloed is op de
startupscene in Kleef aangezien de Hogeschool eerst tijd nodig had om te groeien voordat ze zich

met het onderwerp startups kon bezighouden.Daarnaastwordt verondersteld dat een lang proces
van kennisontwikkelingnodig is daarmee innovatieve startups ontstaan, waarbijde Hogeschool bij
het beginvan dit proces staat (Persoonlijke communicatie, Heusipp, 13 mei 2019). Daarbij lijkt een
mogelijkheid voor het ontstaan van nieuwe bedrijven in de samenwerking van de Hogeschool met

ondernemers te liggen (Persoonlijke communicatie, Rasch & Henseler, 28 mei 2019).
5. 3, 3-Overheid

Naastde hogescholen kunnen ook de overheidsorganisatieseen rol in een GRISspelen. Daarbijwordt
in dit onderzoekeen brede definitievan de overheid gehanteerd, aangeziennaastgemeenten en
steden ook faciliterende organisatiesdie aan de overheid of handelskamerzijn verbonden tot de
overheid warden geteld. Daarom warden het Startercentervan de Industrie- en handelskamer in
Kleef, de Wirtschafsforderung en de Euregio Rijn-Waal als overheidsorganisaties beschouwd. Rond
een derde van de Nijmeegse startende ondernemers met 33, 3% en de Kleefse met 28, 6% hebben
aangegeven dat ze voor grensoverschrijdende samenwerking hulp nodig hebben van de overheid in

het buurland (tabel 13). Dezeindrukwordt bevestigd door een HR-adviesbureauuit Nijmegen dat
geTnteresseerd is in een samenwerkingmet Duitsland en daarbij aan de volgende partners in
Duitsland denkt: "misschien universiteiten, gemeentes (... ) dat wat meer gefaciliteerd wordt"
(Persoonlijke communicatie, 3 juni 2019). Ook Bos die van mening is dat startende ondernemers
door ervaren ondernemers zullen warden geholpen ziet een faciliterende rol voor steden. Deze

kunnen bijvoorbeeld andere faciliterende organisatiesondersteunen, zoals de stad Kalkardit bij het
centrum voor Entrepreneurship in Kalkar doet (Persoonlijke communicatie, van AarBen, 13 mei

2019).
Aan de Duitse kant zijn de Wirtschafsforderung en het Startercenter als faciliterende organisaties te
beschouwen, aangezien beide de taak hebben mensen te adviseren die een bedrijf willen starten.
Daarbij werken de faciliterende organisaties in Duitsland samen en verwijzen startende ondernemers

24Originaalcitaat: ,,Netzvon sich stark erganzendenExpertisen bei den Hochschulen"
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bij specifiekevragen naarelkaarof naarandere organisaties(Persoonlijke communicatie, Schnapka,
16 mei 2019). Aan de Nederlandsekant lijkt de kamervoor koophandel een belangrijke partner te
zijn aangeziendrie Duitse faciliterendeorganisatiesvertellen dat ze met dezecontact hadden,
hebben ofgraagin contact willen komen. Eengrensoverschrijdendeorganisatie naardie vanuit de
Duitsefaciliterende organisatieswordtverwezen is de Duits-Nederlandsehandelskamerwiens
"hoofdtaakis om Duitse ondernemers de toegang tot in de Nederlandsemarkt te verzachten. Dat
betekent hun informatie aante reiken, hoe doe ik dat, welke aanspreekpartner heb ik nodig, welke
netwerken zijn er, welke ondernemerscontacten zijn zinvol, bestaan mogelijkhedenvoorjoint
ventures om de toegang tot de markt te versnellen"25 (Persoonlijke communicatie, Rasch & Henseler,
28 mei 2019). Eenfaciliterendegrensoverschrijdendeorganisatie in de Euregio naardie wordt
verwezen is de Euregio Rijn-Waal. Deze kan de Euregio projecten zoals het Euregio BusinessAngels
Forum of de kennisalliantie Rijn-Waalondersteunen. Daarnaastheeftde Euregiokennisvan zowel
het Nederlandseals ook het Duitse systeem en is daarmee aanspreekpartnerals de grens als barriere
overkomt doordatde systemen tussen Nederland en Duitslandverschillen (Persoonlijke
communicatie, Schnapka, 16 mei 2019).
5. 3. 4 Andere partners
Daarnaaststellen 22,2 % van de Nijmeegse en 14,3%van de Kleefsestartende bedrijven dat ze voor
grensoverschrijdende samenwerking hulp van andere partners nodig hebben (tabel 13). Uit de open
vraagvan welke actoren ze daarbij hulp nodig hebben blijkt dat sommige startende ondernemers
juridische en fiscale hulp nodig hebben. Volgens de gemterviewden zijn deze actoren nodig doordat
Nederland en Duitslandverschillende systemen hebbenwat als barriere kan werken (Persoonlijke
communicatie, van AarBen, 13 mei 2019; Schnapka, 16 mei 2019). Daarnaastzouden vanwege de
taalbarriere mensen ingehuurd kunnen warden, bijvoorbeeld om de websitete vertalen
(Persoonlijke communicatie, Rijs, 9 mei 2019). In het algemeen lijkt het voor de Nijmeegse startende
ondernemers belangrijkte zijn ondersteuningvan iemand te krijgen die ervaring met en contacten in
Duitsland heeft. Door deze bemiddelaarszien de startende ondernemers de kans met bedrijven,

organisatiesen instellingen in contactte komen.

25Originaal citaat: ,, Hauptaufgabe ist es deutschen Unternehmen den Markteintritt in den Niederlanden zu
erleichtern. Das heiBt, Informationen anzubieten, wie mache ich das, welche Ansprechpartner brauche ich,

welche Netzwerkegibt es, welche Unternehmenskontakte sind sinnvoll, gibt es Moglichkeitenfiir einjoint
ventures, damit ein schnellerer Markteintritt funktioniert"
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Tabel 13: Om de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdendesamenv/erking te gebruiken hebbenstartende
ondernemers de volgende partner in het buurland nodig

Benodigde partner

Aantal respondenten

Prace nt of cases

NL

DE

Totaal

NL

DE

Totaal

Andere Startups

15

4

19

55,6

57,1

55,9

Gevestigde
bedrijven
Onderwijs
instellingen

18

1

19

66,7

14,3

55,9

9

3

12

33,3

42,9

35,3

8

1

9

29,6

14,3

26,5

Overheid

9

2

11

32,4

Andere partner

1

7

33,3
22,2

28,6

6

14,3

20,6

Geen partner nodig

3

3

6

11,1

42,9

17,6

Totaal

68

15

83

251,9

214,3

244,1

Publieke kennis

instellingen

5 4 Samenvatting kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking
Uit de interviews en de enquete blijkt dat de kansen en mogelijkheden voor samenwerking in drie
categorieen zijn te onderdelen:

1. Economische kansen door het vergroten van de (afzet)markt door de buurmarkt waarbijvaak
ook een standplaats in het buurland wordt gezocht aangezien deze buurmarkt vanuit het
buurland toegankelijker lijkt;
2.

Financiele kansen bijvoorbeeld door van subsidies in grensoverschrijdende projecten of
goedkopere bedrijventerreinen in het buurland te profiteren;

3. Innovatiekansen,die op grensoverschrijdende uitwisselingvan kennis en personeel zijn
gebaseerd, aangezien er wordt verondersteld dat Nederlanders en Duitsers elkaar kunnen
aanvullen waardoor een samenwerking succesvol lijkt te zijn.
Om deze kansen en mogelijkheden in realiteit om te zetten blijken naast tijd, geld en motivatie
vooral grensoverschrijdende events waar mensen elkaar in een informele omgeving kunnen leren
kennen en de promotie van deze events en de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende
samenwerking van belang te zijn. Om deze kansen en mogelijkheden te gebruiken hebben de
startende ondernemers de volgende partners nodig: andere startende of meer ervaren
ondernemers, onderwijsinstituten, overheidsinstanties ofandere partners die bijvoorbeeld op het
gebied van recht kunnen ondersteunen.
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6. Invloed perceptie grens op kansen en mogelijkheden voor
grensoverschrijdende samenwerking
In dit hoofdstukwordt besproken welke invloed de perceptie van de uitwerkingenvan de grens
(hoofdstuk4) op de kansen en mogelijkhedenvoor grensoverschrijdendesamenwerkingheeft
(hoofdstuk5). Daarvoorwordt in 6. 1 toegelicht welke invloed de perceptie van de grens als kans,
kenmerk of barriere heeft. Daarna wordt in 6. 2 de invloed van de mentale, culturele en sociale
dimensies en in 6. 3 de invloed van het bestaan van kansen en mogelijkheden voor

grensoverschrijdende samenwerking op het gebruiken van deze besproken. Afsluitend wordt in 6.4
het conceptuele model opnieuw ingevuld.

6. 1 Grens als kans, kenmerk of barriere

w^ 'J/'^; ^.uc ,
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Uit het onderzoek naarde algemene perceptie van de grens blijkt dat zowel Nijmeegse als ook
Kleefse startende ondernemers een grenstussen beide landen zien. De uitwerkingenvan deze grens
kunnen van invloed zijn op de grensoverschrijdendesamenwerking. Eris geen sprake van een
algemene uitwerkingvan de grens die iedereen gelijk is, aangeziende manierwaaroptegen de grens
wordt aangekekenper individuverschilt. Voor Boomsma is de grens: "(... ) in eerste instantie een
kenmerk, een kenmerk, datkansen en barrieres b/ec/f/(Persoonlijke communicatie, 7 mei 2019).
Daardoorkan de grens "zoweleen afschrikkingals een motivatie"zijn (Persoonlijke communicatie,
Rijs, 9 mei 2019). Deze beschrijving wordt vanuit de interviews ondersteund aangezien behalve een
geTnterviewde alle zowel verschillende kansen als ook barrieres zien. Ook de startende ondernemers
bevestigen dat een grensverschillende werkingen kan hebben. In tegenstelling tot de faciliterende
organisatiesis de grootste groep van de startende ondernemers met 42,9%van de Nijmeegseen
85, 7% van de Kleefse startende ondernemers van mening dat de grens een kenmerk is. Daarnaast

zien 32, 1%van de Nijmeegse startende ondernemers de grens als barriere en 25% als kans. Dit
verschilt met de Kleefse startende ondernemers waar de grens met 14, 3% als kans en helemaal niet

als barriere wordt waargenomen (Tabel 14).
Vooreen derdevan de Nijmeegse startende ondernemers tijkt de grens een barriere te zijn. Deze
indruk kan ontstaan doordat startende ondernemers geloven dat ze iemand moeten instellen die
kennis van de Duitse taal en Duitsland heeft als ze naar Duitsland willen gaan (Persoonlijke

communicatie Rijs, 9.5.2019). Daarnaastblijken mensen het gevoel te hebben dat het in het buurland
moeilijker is. Dit gevoel kan ontstaan doordatverschillen tussen Nederland en Duitsland bestaan,
bijvoorbeeld in de denkwijzeen werkwijzeoftussen regels en wetten. Dezeverschillen tussen de
systemen warden van de Duitsefaciliterende organisaties benadrukt, die stellen dat de grens een
barriere werking kan hebben doordat de verschillende systemen niet op elkaar zijn afgestemd,
waardoorhet voor mensen in het grensgebied niet attractief lijk om in het buurland te werken. "De
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grootste remblokken zijn dus de verschillende belastingsystemenen arbeidsmarktsystemen,
pensionverzekeringssystemen, dat is, zijn zo de dingendie verzwarendin de weg staan"26
(Persoonlijke communicatie, Schnapka, 16 mei 2019). Raschen Henseler benadrukken dat deze
verschillen natuurlijk zijn en altijd zouden blijven bestaan, ook als de makkelijke barrieres in de
afgelopen decennia werden afgebouwd, mede dank grensoverschrijdende organisaties zoals de
Euregioof de grensinfopunt (Persoonlijke communicatie, 28 mei 2019).
Daarnaast stellen sommige ge'fnterviewde dat de perceptie van de grens in de laatste jaren is
veranderd aangeziende grensovergang niet meer als iets negatiefs, maarals iets normaalswordt
waargenomen (Persoonlijke communicatie, Rasch& Henseler, 28 mei 2019). Voor mensen die de
grens als kenmerk zien is de omgang met de verschillende belangrijkerdan het bestaanvan deze. Dit
heeft ermee te maken dat het "in elksysteem voor- en nadelen geeft (... ), het hangtja altijd van de

mensen af, die er in ditsysteem dan ageren (... )"27(Persoonlijke communicatie, Wilders, 7 mei 2019).
De derde groep ziet de grens als kans, voordeel, verrijking en motivatie. Binnen deze groep ligt de
focus op het idee dat we van elkaar kunnen leren en samen meer kunnen bereiken, aangezien de
grens de mogelijkheid biedt om "altijd overal datgene wat voor mij het aantrekkelijkste is uit het
totaal te plukken"(Persoonlijke communicatie, Boomsma, 7 mei 2019). Een basisvoor een
samenwerking om het beste uit twee landen te combineren is met het wederzijdse accepteren van
elkaargelegd (Persoonlijke communicatie, Rasch & Henseler, 28 mei 2019).
Tabel 14: Als u aan de grens denkt, zit u dezeols kans, kenmerk ofbarriere

Ikziedegrensalskans.

kenmerk.

Ikziedegrensals

28

7

7

1
8

25,0
14,3
22,9

12

42,9

7

6

35
28

18

85,7
51,4
32,1

resp.

respondenten

NL
DE

35
28

NL
DE
Totaal

barriere.

procent

Aantal

Totaal

Ikziedegrensals

fre
frequentie

Land

NL
DE

9

25,7

Totaal

26Originaatcitaat: ,,diegroBten Bremsklotze sind also die unterschiedlichenSteuersysteme und
Arbeitsmarktsysteme, RentenversicherungSysteme, dasist, sindso Sachendie, dieerschwerendim, im Weg
stehen"

27Originaatcitaat: ,,injedem Systemgibt esVor-undNachteile(... ), es hangtja immervan den Menschenab,
die da in diesem System dann agieren (... )"
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6. 2.
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Invloed dimensies van de grens
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Niet alleen de algemene perceptie van de grensals kans, kenmerk of barriere kan van invloed zijn op
het gebruiken van de kansen en mogelijkhedenvoor grensoverschrijdende samenwerking,ook de
verschillende dimensiesvan de grens kunnen van invloed zijn.
6. 2. 1 Mentale dimensie

In het algemeen lijkt de mentale dimensieweinig invloed erop te hebbenof de kansen en
mogelijkhedenvoorgrensoverschrijdende samenwerkingwarden gebruikt. De invloed van de
emoties lijkt daarbij alleen zwak of helemaal niet voorhanden te zijn. Volgens de ge'fnterviewden
voelt men zich in het buurland op zijn gemak. Tegelijkertijd lijkt de grens voor de meeste mensen en

vooral voor dejongere generatiesweinigemoties op te wekken. Daarnaastbleekjie-stgll'

ver de ,-

emotionele verbondenheid met het buurland niet significant te zijn iri^h'et regressiemodel. Ook Is

vele geTnterviewden aangavenverschillen tussen Nederland en DuitstimeKe"aen4ij

i eerder een

vaststelling over het uiterlijk van de landen te zijn, die geen grote invloed op grensoverschrijdende
samenwerking heeft. Zo lijkt ook de stelling dat het verhaal dat Nederland van Duitsland verschilt
noch een motivatie noch een afschrikking te zijn. Dat dit verhaal geen invloed lijkt te hebben op
grensoverschrijdende samenwerking kan ook ermee samenhangen dat er respondenten kunnen zijn

die het verhaal niet kennen. Daarnaastlijken volgens de geTnterviewdenook weinigverschillen
tussen de Nederlander en de Niederrheiner te bestaan, aangezien verondersteld wordt dat deze op

elkaar lijken. Daaruitzouafte leiden kunnen zijn datsprake isvan een nabijheidtussen beide, welke
een positief effect op grensoverschrijdende samenwerking zou kunnen hebben. Uit de

regressieanalyse blijkt dat in tegenstellingtot een verwachte positieve relatie een negatieve relatie
voorhanden lijkt te zijn. Startende ondernemers die mentale nabijheid belangrijk achten voor

grensoverschrijdendesamenwerking lijken in vergelijking met startende ondernemers, voordie geen
vorm van nabijheid belangrijk is, mindergrensoverschrijdend samen te werken. Als de mentale
nabijheid met een eenheidtoeneemt, zal de grensoverschrijdendesamenwerkingmet -1,847
afnemen. Devraag bestaat in hoeverre dezesamenhangdaadwerkelijklijkt te bestaan aangezien
volgens de gefnterviewdensprake is van een mentale nabijheiden dezevolgens de startende
ondernemers belangrijk is voor grensoverschrijdende samenwerking.

Uit de enquete blijkt dat het beeld dat de grenstussen Nederland en Duitsland een barriere is de

y

startende ondernemers niet van grensoverschrijdende samenwerking afschrikt, aangezien deze
eerder oneens zijn met deze stelling (ta el 4). rt zou echter ook eraan kunnen liggen dat de
startende ondernemers dit beeld niet h

aangezien uit de interviews blijkt dat de meeste

mensen geen beeld van de grens hebben. Echteris de stelling dat het beeld dat de grens een barriere
is en een afschrikkingvoor grensoverschrijdendesamenwerkingmet het buurland wel significantin
het regressiemodel. Daarbij is sprake van een positiefverband, waarbijgrensoverschrijdende
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samenwerking met 0, 475 zal toenemen als de stelling met een eenheid toeneemt. Deze verband
werd niet verwacht en lijkt ook niet logisch te zijn, aangezien dan startende ondernemers die het
beeld hebben dat de grens een barriere is eerder grensoverschrijdend zouden samenwerken dan
startende ondernemers die niet het beeld hebben dat de grens een afschrikkende barriere is. In het
algemeen lijken beelden over de grens weinig invloed op grensoverschrijdende samenwerking te
hebben.
6.,. 2.

Culturele dimcnsi-1

De culturele dimensie lijkt een grote invloed op grensoverschrijdendesamenwerkingte hebben,
Daarbij lijkt de taal een groter invloed te hebben dan de cultuur. Ook als zowel de startende
ondernemers als ook de faciliterende organisaties bevestigen dat cultuurverschillen tussen

Nederland en Duitsland lijken te bestaan, aangezien Nederland informeler is en mensen eerder
bereid zijn risico's in te gaan en dat Duitsland formeler is en de mensen eerder regels volgen, lijker
deze weinig invloed op grensoverschrijdende samenwerking te hebben. Dit kan ermee te maken
hebben, dat verondersteld wordt dat de verschillen op zich geen invloed hebben, aangezien het
belangrijk is hoe de mensen ermee omgaan. De culturele verschillen kunnen zowel positief uitwerken
als deze als kans warden gezien om elkaar door een combinatie van de vaardigheden aan te vullen,
maar ook negatief uitwerken als deze als bron van irritatie warden gezien. Ook zijn er
ge'i'nterviewden die stellen dat een proces van aanpassing tussen beide landen plaatsvindt, waardoor
de waargenomen verschillen kunnen afnemen. Dit lijkt zich erin te weerspiegelen, dat er dezelfde
normen en waarden in beide landen warden gezien. Zowel de cultuur als ook de normen en waarden
lijken volgens de regressieanalyse geen invloed te hebben op grensoverschrijdende samenwerking,
ook al werd verwacht dat cultuurverschillen een negatieve invloed en gedeelde cultuur een positief
invloed zouden hebben.

In tegenstelling daartoe wordt de taal zowelvan de faciliterendeorganisatiesals ook van de
startende ondernemers van cruciaal invloed geacht. Daarbij lijkt zoals verwacht het beheersen van
de buurtaal een positieve invloed op grensoverschrijdende samenwerking te hebben, niet alleen
omdat de mensen elkaar makkelijker kunnen verstaan, maar ook omdat het beheersen van de

buurtaal positiefwordt gewaardeerd.Ditwordt ondersteund aangeziende stelling "ik zou eerder in
de buurtaal dan in de Engelsetaal met een buur samenwerken" in de meervoudige regressieanalyse
significant is (tabel 16). Per punt dat de mensen hogerop die stelling scoren, dus hoe beter de
mensen de buurtaal beheersen, lijkt er 0, 563 meer grensoverschrijdende samenwerking plaats te

vinden. Desondankslijkt ook de beheersingvan de Engelsetaal van groot invloed op de
grensoverschrijdendesamenwerkingte zijn, aangeziende gemterviewden die in de praktijk met
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grensoverschrijdende samenwerking hebben te maken, vertellen dat vaak toch in het Engels wordt
gecommuniceerd.
Ook de sociale dimensie blijkt een grote invloed op het gebruiken van kansen en mogelijkheden voor
grensoverschrijdende samenwerking te hebben. Bij de vraag met welke gebieden de mensen zich

verbonden voelen lijkt zowel voor de geTnterviewdenals ook voor de startende ondernemers de
verbondenheid met Europa sterkte zijn. Deze lijkt een positieve relatie met hetgebruiken van

kansen voor grensoverschrijdende samenwerkingte hebben.Als de verbondenheid met Europa om
een punt op de vijf punt likert schaal toeneemt lijkt de grensoverschrijdende samenwerking om
0, 661 toe te nemen (tabel 16). Ook als sprake is van een verbondenheid met Europa lijkt de
verbondenheid met de Euregio Rijn-Waal niet sterk te zijn, waardoor deze verbondenheid ook niet
van invloed op grensoverschrijdende samenwerking is. Daarnaast lijkt de verbondenheid met het
eigen land en met het buurland statistisch niet van invloed te zijn. Echter wordt volgens de
gemterviewden wel verondersteld dat een toenemende verbondenheid met het eigen land tot
minder grensoverschrijdende samenwerking zal leiden. Daarbij blijken de Nijmeegse startende

ondernemers in het algemeen een hogereverbondenheid met gebiedente vertonen dan de Kleefse.
Uit de interviews blijkt dat meer dan de helft van de faciliterende organisaties en startende

ondernemersgrensoverschrijdende contacten hebben. In het algemeen zijn dit eerder persoonlijke
als businesscontacten. Aangezienverondersteld wordt dat er een scheidingtussen het priveleven en
het business leven is, zouden de business contacten van groter invloed kunnen zijn op
grensoverschrijdende samenwerking. Deze business contacten kunnen in de vorm van
grensoverschrijdende netwerken bestaan, in die snel de juiste aanspreekpartner in het buurland kan
warden gevonden. Vooral de gemterviewden benadrukken het belang van grensoverschrijdende
contacten, ook als deze factor in de regressieanalyse geen invloed lijkt te hebben. Daarnaast wordt

verondersteld dat voor grensoverschrijdendesamenwerkingvertrouwen heel belangrijk is. Daarbij
stellen de faciliterende organisatiesen startende ondernemers dat ze (ongeveer) hetzelfde
vertrouwen in de samenwerking met een buur dan met een landgenoot hebben. Daarbij is sprake
van een positieve relatie, waarbij mensen die hetzelfde vertrouwen in de buur hebben meer
grensoverschrijdend zouden samenwerken, dan mensen die niet hetzelfde vertrouwen in de buur
hebben. Dit wordt in de regressieanalyse bevestigd, aangezien de grensoverschrijdende
samenwerking met 0, 369 toe te nemen lijkt als de mate van vertrouwen met een punt op de vijf punt
likert schaal toeneemt (tabel 16).
De voer stellingen en de dummy die in het regressiemodel van invloed zijn verklaren daarmee 55, 4%

van de variatievan grensoverschrijdende samenwerking. Envolgens de aangepaste Rzwarden47,7%
van de variatieverklaard (tabel 15). Aangezien in dit onderzoekde bevindingen uit de enquete met
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de diepte-interviews warden gecombineerd, zal de totale verklaringskracht van het model dat deze

vijffactoren met de factoren die in de interviewsals invloedrijk werden beschouwd nog hogerzijn.
Tabel 15: Meervoudige regressieanalyse
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Tabel 16: Coefficients tabel regressie model
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In het algemeen lijken Nederlanders de kans naar het buurland te gaan en grensoverschrijdend actief
te warden eerder te gebruiken. Dit kan ermee samenhangen dat meer startende ondernemers in
Nijmegen dan in Kleefzijn en ook meer Nijmeegse dan Kleefse startende ondernemers aan dit
onderzoek hebben deelgenomen. Daarbij wordt ook geconstateerd dat uberhaupt over deze
grensoverschrijdende samenwerking na te denken al een positieve verandering is. Daarmee meer
grensoverschrijdende samenwerking plaatsvindt lijkt naast tijd, geld en motivatie vooral het met
elkaar in contact komen belangrijk te zijn. Aangezien er verschillende ideeen zijn om dit te realiseren
en ook vanuit verschillende organisaties gesteld wordt dat interesse in grensoverschrijdende
samenwerking bestaat, lijken er goede voorwaarden voor toekomstige samenwerking te zijn.
Daarom wordt verondersteld dat grensoverschrijdende events waar mensen elkaar op een informele
basis kunnen leren kennen een positieve invloed op grensoverschrijdende samenwerking zalhebben.
Deze grensoverschrijdende samenwerking kan in verschillende vormen plaatsvinden, die in een GRIS

oferbuiten kunnen plaatsvinden. Het vergroten van de markt en de financiele kansen lijken eerder
buiten een GRIS te liggen aangezien het delen van kennis en innovatie niet centraal staan. Toch
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kunnen actoren zoals bedrijven of instituties die in een GRISeen rol spelen, ook een ondersteunde
rol voor startende ondernemers hebben die deze kansen willen realiseren. Daarnaast zijn er ook
kansen zoals het delen van kennis die binnen een RIS kunnen plaatsvinden, zoals bij het project

kennisalliantie Rijn-Waalwaarverschillende hogescholen en universiteiten startende ondernemers
ondersteunden. Een belangrijk punt voor het gebruikenvan deze kansen lijkt te zijn dat de startende
ondernemers en fadliterende organisaties kennis ervan, en van projecten waarin deze warden

ondersteund, hebben. Daaromzal de promotie van grensoverschrijdende projecten of kansen een
positief effect op grensoverschrijdende samenwerking hebben, aangezien de mensen zich dan niet
alleen ervan bewust warden dat deze kansen bestaan maar ze ook direct een aanspreekpartner
kunnen vinden om deze te realiseren.

6.4 Nieuwe invulling conceptueel model
Op basisvan de resultaten door de afgenomen interviews en de enquete werd het conceptuele
model opnieuw ingevuld. Daarbij wordt duidelijk welke verbanden die voor het onderzoek werden
verwacht in de realiteit warden bevestigd en welke in dit onderzoek niet warden bevestigd.

Bij de perceptie van de grensvalt te stellen dat niet alleen de mentale, culturele en sociale dimensies
van invloed zijn maar ook de andere dimensiesvan de grens zoals de economischeof de
administratief-institutionele.Aangeziener een sterke samenhangtussen deze dimensies blijkt te zijn
zou het belangrijk zijn om ook de perceptie van de uitwerking van deze dimensies mee te nemen.

Daarnaastlijkt het RISeen mogelijke vorm van grensoverschrijdendesamenwerkingte zijn. Echter
zijn er ook nog andere vormen van grensoverschrijdendesamenwerkingwaaraanverder aandacht
besteed zou kunnen warden. Daarnaastlijken factoren zoals grensoverschrijdendeevents en de
promotie van kansen en mogelijkhedenvoor grensoverschrijdendesamenwerkingvan invloed te zijn
op grensoverschrijdende kansen en mogelijkhedenvoor samenwerking.
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7. Conclusie
Door middel van diepte-interviews met startende ondernemers en faciliterende organisaties in
Nijmegen en de Kreis Kleefen een enquete onder de Nijmeegse en Kleefse startende ondernemers is
in deze scriptie antwoord gezocht op de volgende vraag:
In welke mate heeft de perceptie van de uitwerking van de mentale, culturele en sociale dimensies

van de Duits-Nederlandsegrens door Nijmeegseen Kleefsestartende ondernemers enfaciliterende
organisaties invloed op het gebruikenvan de kansen en mogelijkhedenvoor grensoverschrijdende
samenwerkingvoorstartende ondernemersen hoe kunnenwe dit begrijpen?
De eerste deelvraag "welke kansen en mogelijkheden tot grensoverschrijdende samenwerking zien de

Nijmeegseen Kleefsestartende ondernemers en wat is hun rol erbij?"werd in hoofdstuk 5
besproken. De grootste kans lijkt in het vergroten van de (afzet)markt te liggen. Dezekans wordt
groter geachtvoor de Nederlandsestartende ondernemers aangeziende Duitse markt groter is dan
de Nederlandse. Om beter aan deze markt deel te kunnen nemen warden vaak standplaatsen in het

buurland gebruikt aangeziende toegangtot de buurmarktvanuit het buurland makkelijker lijkt. Een
kans die eerder voor de Duitse startende ondernemers lijkt te bestaan is het vinden van kapitaal en
investeerders in Nederland. Dit kan ermee samenhangen dat verondersteld wordt dat de financiele
mogelijkheden voor startende ondernemers in Nederland beter zijn dan in Duitsland. Daarnaast
bestaan financiele kansen door subsidiesof bedrijventerreinen die in het buurland goedkoper zijn.
Naast deze financiele kansen bestaan ook innovatiekansen door uitwisseling, waardoorde startende
ondernemers van elkaar kunnen profiteren. Deze uitwisseling kan tot stand komen door personeel
uit het buurland in te huren of met startende ondernemers uit het buurland samen te werken. Als

deze samenwerking zoals bij de kennisalliantie Rijn-Waal in de vorm van een netwerk wordt
omgezet, waarin het interageren, coopereren, van elkaar leren en kennis delen tussen startende
ondernemers centraal staat, en deze door onderwijsinstituties wordt gefaciliteerd, lijkt de

mogelijkheid voor samenwerkingin een GRISte bestaan. Daarbij bestaan kansen dit systeem uit te
breiden zodat andere faciliterende organisaties bijvoorbeeld technologiecentra kunnen aansluiten.
De rol voor de faciliterende organisaties wordt vooral gezien in het ondersteunen van startende
ondernemers, bijvoorbeeld door netwerken die deels al nationaal tussen faciliterende organisaties
bestaan grensoverschrijdend uit te breiden, zodat ze startende ondernemers dejuiste contacten

voorgrensoverschrijdende samenwerkingkunnen bereiken. Daarnaastkunnen de faciliterende
organisatiesookgrensoverschrijdende events organiseren en bestaandeoftoekomstige kansen en
mogelijkhedenvoorgrensoverschrijdende samenwerkingpromoten, zodatde startende
ondernemers een bewustzijnvoor deze krijgen.
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Nadat met de eerste deelvraag de focus op de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende
samenwerkingwerd gelegd, werd in de tweede hoofdvraag "wat is de perceptie van de uitwerking
van de mentale, culturele en sociale dimensiesvan de grens door de Nijmeegseen Kleefsestartende
ondernemers en faciliterende organisaties?" de focus op de perceptie van de grens gelegd. Daarbij
blijkt ten eerste te stellen dat de mentale, culturele en sociale dimensiesvan de grens niet alleen
onder elkaar maar ook met de economische en administratief-institutionele dimensies van de grens
zijn verweven. Volgenseen aantal faciliterende organisatieszijn de mentale, culturele en sociale
factoren daarbij minder van invloed op de kansen en mogelijkheden voor samenwerking, dan de
verschillen in de systemen tussen Nederland en Duitsland die een barriere werking kunnen hebben.
Bij de mentale dimensie van de grens staat naast beelden, verhalen en emoties ook de mentaliteit

centraal. Daarbij lijken de meeste mensen geen beeld van de grenste hebben, en de verhalen
betrekken zich eerder op alledaagse activiteiten en minder specifiek OD het onderwerp startende
ondernemers. Dit zou ermee kunnen samenhangen dat verondersteld wordt dat een scheiding
tussen het priveleven en het business leven plaatsvindt. Daarnaaststellen de ge'fnterviewdendat de
grens zowel positieve als ook negatieve emoties kan opwekken. Daarbij lijkt de grens bij de meeste
startende ondernemers geen emoties op te wekken. Ookwordt verondersteld dat de Niederrheiner
en de Nederlanderop elkaar lijken.
Bij de culturele dimensie van de grens is onderscheid te maken tussen de taal en de cultuur, die ook
de normen en waarden omvat. Daarbij lijken zowel Duitse als ook Nederlandse faciliterende
organisaties verschillen tussen Nederland en Duitsland vast te stellen, wat betreft de mate van

informaliteit/formaliteit, de bereidheid risico's in te gaan en het maken en volgen van plannen.
Daarnaast worden ook gemeenschappelijkheden gezien aangezien dezelfde normen en waarden in

beide landen warden gezien. Ook als de taal tussen Nederland en Duitsland verschilt lijkt in het
Kleefs-Nijmeegse grensgebied de bijzondere situatie te bestaan dat het merendeel naast de eigen
ook de buurtaal en de Engelse taal beheerst. Daarbij lijkt niet alleen het aantal mensen dat deze

talen beheerst in Nederland groterte zijn, ook hettaalniveau lijkt hogerte zijn. Bij de sociale
dimensie wordt aandachtbesteed aan de verbondenheid, de grensoverschrijdendecontacten en het
vertrouwen. Daarbij lijken Nederlanders in het algemeen een hogere verbondenheid te hebben dan

Duitsers. Gemeenschappelijk hebben beide dat de verbondenheid met Europa redelijk sterk, en die
met de Euregio Rijn-Waaleerder zwakis. Ook hebbenzowel faciliterende organisatiesals ook
startende ondernemers grensoverschrijdende contacten. Daarbij lijken de Duitse faciliterende

organisaties eerder business en de Nederlandse eerder persoonlijke contacten te hebben, terwijl
voor de Nijmeegse startende ondernemers het omgekeerde te stellen is en voor de Kleefse startende
ondernemers geen verschil lijkt te bestaan. Een verdere gemeenschappelijkheid is dat beide stellen
hetzelfde vertrouwen in de samenwerking met een buur dan met een landgenoot te hebben.
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Binnen de derde deelvraagwarden de eerste twee hoofdvragen met elkaar in verband gebracht,
aangezien gevraagd wordt "welke invloed heeft de perceptie van de uitwerking van de mentale,
culturele en sociale dimensiesvan de grens door de Nijmeegseen Kleefsestartende ondernemers en
faciliterende organisaties op het gebruiken van de kansen en mogelijkheden tot grensoverschrijdende
samenwerkingvoor startende ondernemers en waarom heeftde perceptie wel ofgeen invloed?". De
perceptie van de grens kan daarbij verschillende invloeden op het gebruiken van kansen en
mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking hebben aangeziende grenswordt
waargenomenals "een kenmerk, datkansen en barrieres biedt"(Persoonlijke communicatie,
Boomsma, 7 mei 2019). Het gebruikvan het woord kenmerk duidt daarbij aan dat de grens
verschillen tussen Nederland en Duitsland kenmerkt, maar dat deze noch van positieve noch van

negatieve invloed hoeven te zijn. Dit lijkt zichweerte spiegelen bij de mentale dimensiesaangezien
het beeld dat de grens een barriere is geen afschrikkinglijkt te zijn en de meeste mensen uberhaupt
geen beeld van de grens te lijken hebben. Daarnaast blijkt ook het verhaal dat verschilten tussen
Nederland en Duitsland een motivatie zijn voor grensoverschrijdende samenwerking geen invloed te

hebben. Ook de emoties lijken weiniginvloed te hebben, aangeziende grens bij velen geen emoties
opwekt. Daarbij kan wel vanuit de ge'fnten/iewdenwardengesteld dat men zich in het buurland op
zijn gemakvoelt. Dit kan ermee samenhangendat een groep bestaat bij die de grens positieve
emoties opwekt aangezien deze als verrijking wordt gezien. In het algemeen lijkt de mentale
dimensie van de grens weinig invloed op grensoverschrijdende samenwerking te hebben. Bij de
perceptie van de culturele dimensies van de grens lijken de mensen verschillen tussen de twee
buurlandente zien. Aangezien het belangrijker is hoe de mensen met de verschillen omgaan lijken de
verschillen aan zich geen invloed te hebben. Een factor die wel van groot invloed op het gebruiken
r

van de kansen en mogelijkhedentot grensoverschrijdendesamenwerkingis, is de beheersingvan de
buurtaal en de Engelsetaal. Dat de meeste mensen in het grensgebiedtweetalig lijken te zijn zal een
positief effect op de grensoverschrijdende samenwerking hebben, aangezien de beheersing van de
buurtaal een positief invloed op grensoverschrijdende samenwerking heeft. Desondanks is ook de
Engelsetaal belangrijk, aangeziendeze in de praktijk bij grensoverschrijdendesamenwerkingtoch
vaakwordt gebruikt. Bij de sodale dimensie lijken alle drie factoren van invloed te zijn op de
grensoverschrijdendesamenwerking. Zo tijken mensen die zich met Europaverbonden voelen eerder
grensoverschrijdend samen te werken. Daarnaastblijken ook grensoverschrijdendecontacten van
invloed te zijn, aangezien verondersteld wordt dat grensoverschrijdende netwerken een positief
effect kunnen hebben doordat de faciliterende organisaties de startende ondernemers de juiste

aanspreekpartners kunnen aanreiken. Een factor die zowel voor de startende ondernemers als ook
de faciliterende organisatiesvoorhanden is en een positieve invloed op grensoverschrijdende
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samenwerking heeft, is dat sprake isvan hetzelfdevertrouwen in de samenwerkingmet een buur
dan meteen landgenoot.

Nadat de drie deelvragen werden beantwoord is het mogelijk de hoofdvraag "In welke mate heeft de
perceptie van de uitwerking van de mentale, culturele en sociale dimensies van de Duits-Nederlandse

grens door Nijmeegse en Kleefse startende ondernemers en faciliterende organisaties invloed op het
gebruikenvan de kansenen mogelijkheden voor grensoverschrijdendesamenwerking voor startende
ondernemers en hoe kunnen we dit begrijpen?" te beantwoorden. Uit de beantwoording van de
deelvragen blijkt dat de sociale dimensie het meest van invloed lijkt te zijn op het gebruiken van de
kansen en mogelijkheden voorgrensoverschrijdendesamenwerking,gevolgd van de culturele
dimensieswaarbijde taal een belangrijkefactor speelt. Het minst invloed op grensoverschrijdende
samenwerking lijkt de mentale dimensiete hebben, aangezienalleen de mentale nabijheidvan een
deel van de startende ondernemers als belangrijk ervoor wordt geacht. Daarnaast blijken ook de
andere dimensieszoals de administratief-institutioneleofeconomischedimensievan invloed te zijn
aangezien geconstateerd wordt dat de verschillende systemen tussen Nederland en Duitsland een

negatieve invloed op grensoverschrijdendesamenwerking kunnen hebben. Desondanks lijken de
individuen hot uiteindelijk zelf in de hand te hebben, aangezien verondersteld wordt dat het
belangrijker is hoe de mensen met de verschillen omgaan en niet dat deze verschillen bestaan. Zo
kan de Duits-Nederlandse grens tussen Nijmegen en Kleefvoor de ene als een kans en voor de
andere als een barriers uitwerken.

Ook al ligt de focus op de perceptie van de mentale, culturele en sociale dimensies van de grens lijkt
het voor grensoverschrijdende samenwerking van belang te zijn dat de startende ondernemers en
faciliterende organisaties zich ervan bewust zijn welke kansen en mogelijkheden voor
grensoverschrijdende samenwerking bestaan. Op dit moment lijkt een bewustzijn ervoor te bestaan,
waardoor met de grensoverschrijdende samenwerking ermee wordt begonnen de cirkel rond te
trekken en ook het buurland mee te nemen. Daarbij lijkt sprake te zijn van goede voorwaarden voor

grensoverschrijdendesamenwerkingvoor startende ondernemers tussen Kleefen Nijmegen
aangeziensprake is van nabijheid tussen de Niederrheineren de Nederlander, vertrouwen in de
samenwerking lijkt te bestaan en de meeste mensen meertalig zijn. Daarnaast heeft er met het

project kennisalliantie al een succesvol project plaatsgevonden, waardoor al een grensoverschrijdend
netwerk bestaat dat uitgebreid kan warden. Dezesamenwerkingkan door het de verbondenheid
met Europa ook nog warden bevorderd.
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8 Reflectie en aanbevelingen
In deze paragraafwordtkritisch gereflecteerd op het verloop van het onderzoek,waarbij enkele
verbeterpunten warden benoemd en ook aandachtwordt besteed aan mogelijk vervolgonderzoek.
Een eerste punt van kritiek is dat ook als de bevindingenvan de diepte-interviewsmet een enquete
werden gecombineerd de generaliseerbaarheidvan het onderzoek beperkt is, aangeziende enquete
met 35 deelnemers relatiefklein is. Daarbij ligt de focus bij de startende ondernemers eerder op de
Nederlandsestartende ondernemers aangezienvan de 35 startende ondernemers die aan de
enquete hebbendeelgenomen 28 uit Nijmegen en zeven uit de Kreis Kleefkomen. Doordatde groep
relatief klein is laat een vergelijking tussen de Nijmeegseen Kleefse startende ondernemersalleen
tendentieszien die niet representatiefvoor alle startende ondernemers hoeven te zijn. Dat betekent
echter niet dat op de basisvan de verkregen resultaten geen conclusiesvoor startende ondernemers
en faciliterende organisaties in Kleefen Nijmegen kunnen warden getrokken.

Bij een vervolgonderzoekzou daarom de nadruk op de Duitse startende ondernemers kunnen
warden gelegd zodat een echte vergelijking van een groter aantal startende ondernemers mogelijk

is. Om dit te realiseren zou ook het onderzoeksgebiedaan de Duitse kant kunnen wardenvergroot,
bijvoorbeeld door de KreisWesel en de stad Duisburgmee te nemen aangeziende startende
ondernemers stellen dat mentale nabijheid belangrijker is dan geografische nabijheid.

Een tweede punt van kritiek is dat de faciliterendeorganisatiessoms sterker bij het onderzoekzijn
betrokken, dan de startende ondernemers, terwijl de focus op de kansen en mogelijkheden voor
grensoverschrijdende samenwerking voor startende ondernemers ligt. Dit is bij de diepte-interviews
te herkennen aangezien zeven interviews met faciliterende organisaties en alleen twee met
startende ondernemers werden gevoerd. De keuze viel voor deze aanpak aangezien de fadliterende
organisaties een goed totaalbeeld van de startende ondernemers kunnen geven. Dit was belangrijk
omdat niet de tijd bestond om met alle startende ondernemers in gesprek te komen. Om toch een

goed indrukvan de startende ondernemers zelfte krijgen werd ervoor gekozen een enquete afte
nemen, maar zoalseerderaangegevenzijn er ookvoor de enquete beperkingen.

Toch wasde focus op zowel Nederlandseals ook Duitse startende ondernemers en faciliterende
organisatieseen strategic met die de kansen en mogelijkhedenvoorgrensoverschrijdende
samenwerkingvoorstartende ondernemersvanuit meerdere perspectieven kon warden beschouwd.
Bij een vervolgonderzoek zou ik ook aanraden met partijen van beide kanten van de grens te praten
aangezien voor een grensoverschrijdende samenwerking zowel Nederlanders als ook Duitsers nodig
zijn. Daarbij zou ik wel aanraden de vertalingen altijd door iemand te laten checken die ook beide

talen beheerst, aangezienaltijd het gevaarbestaat dat het onderzoekdoor een foute vertaling wordt
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beTnvloed. Daarnaast heeft dit het voordeel dat op de volledigheid kan warden gecontroleerd,

aangezienin dit onderzoekde Nijmeegsestartende ondernemers bij de enquete de mogelijkheid
haddenaante geven dat grensoverschrijdende samenwerkingvoor hun interessant zou zijn om de
markt te vergroten, terwijl de Kleefse startende ondernemersdezeoptie niet hadden.Aangeziende
kans de markt te vergroten uit de interviews en vanuit de andere startende ondernemers als

belangrijk wordt geacht is de waarschijnlijkheid hoog dat dit ook voor de Kleefse startende
ondernemersvan toepassing is. Door de diepte-interviews kunnen er in dit onderzoekwel uitspraken
wardengemaaktover deze kans de markt te vergroten, waardoordezefactor nog steeds kon
warden meegenomen.

Een verdere punt van kritiek is dat er in het onderzoeksgebied weinig startups met nieuwe en

innovatieve ideeente vinden zijn, waardoorde focusop startende ondernemers in het algemeen
werd gelegd en daarmee ook op faciliterende organisaties die startende ondernemers in het

algemeen faciliteren. Daarnaast werden niet alle actoren die in het (G)RIS een belangrijke rol spelen
als interviewpartners meegenomen. De keuzeviel erop om tijdens de interviews en de enquete te
vragen welke partners de desbetreffende partij nodig had voor grensoverschrijdendesamenwerking,
zodat het belangvan die partijen duidelijkgemaakt kon warden zandermet elke partij persoonlijk te
praten, wattijdelijk niet mogelijk was. Daarom zou in een vervolgonderzoek de nadruk meer op
innovatieve startups en faciliterende organisaties bij die het ontstaan van innovatie en nieuwe
ideeen centraal staat kunnen warden gelegd. Door het meenemen van andere actoren die in het
GRIS belangrijk zijn zouden ook de kansen en mogelijkheden voor samenwerking in een GRIS sterker

warden benadrukt.Tegelijkertijd zou ook minder nadruk op het GRISkunnen warden gelegd
aangezien ook kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking buiten dit
systeem bestaan.
Een laatste suggestie voorvervolgonderzoek is de perceptie van de uitwerkingen van alle dimensies
van de grens te onderzoeken aangezien de andere dimensies in dit onderzoek ook als belangrijk

werden geacht. Daarnaastblijkt dat de mentale, culturele en sociale dimensies niet alleen onder
elkaar maarook met de administratief-institutioneleen economische dimensiesvan de grens zijn
verwezen. Daarbijzou ik wel aanradenalleen op een groep te focussen, aangezienhet onderzoeken
van allee dimensies zowel voor de startende ondernemers als ook voor de faciliterende organisaties

in Nederland en in Duitslandwaarschijnlijkte omvangrijk voor vele onderzoeken zijn, voor die alleen
een beperkte tijd ter beschikking staat.
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