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Nederlandse samenvatting 
 

In dit proefschrift hebben we een complementaire lijn van onderzoek verkend. Ten eerste hebben 

we onderzocht hoe leren over beheersingsmaatregelen in samenwerkingsrelaties het ontwerp van 

deze maatregelen kan veranderen en ook hoe dit het ontwerp van beheersing in opvolgende 

relaties kan beïnvloeden. Leren kan organisaties in staat stellen om de inherente risico’s van 

samenwerkingsrelaties beter te beheersen en daardoor het rendement van de 

samenwerkingsrelaties te optimaliseren. Het tweede gedeelte van deze dissertatie richt zich 

daarom op de vraag hoe combinaties van verschillende leerprocessen een effect kunnen hebben 

op de prestaties van samenwerkingsrelaties.    

 

In het eerste onderzoek hebben we case studies uitgevoerd, waarbij door middel van 

documentatie en interviews gedetailleerde informatie is vergaard over het ontwerp van 

beheersingsmaatregelen in samenwerkingsrelaties van twee ondernemingen, Livestock Group en 

Centocor. In beide ondernemingen hadden de samenwerkingsrelaties betrekking op het 

uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden aan cruciale apparatuur voor de primaire 

bedrijfsvoering. Een belangrijk verschil in de twee case studies die zijn uitgevoerd, is de 

uitkomst van initiële ervaring met de samenwerkingsrelatie. Livestock Group besloot om de 

uitbestedingsrelatie met de eerste partner te ontbinden vanwege diverse conflicten en 

ontevredenheid over het rendement van de relatie en besteedde vervolgens vrijwel dezelfde taak 

uit aan een andere partner. De casus van Centocor toont echter dat zij ondanks enkele conflicten 

wel tevreden waren over het rendement van de uitbestedingsrelatie met hun eerste partner en 

daarom besloten ze om een additionele set van onderhoudswerkzaamheden uit te besteden aan 

een andere partner. Op basis van deze setting hebben we onderzocht hoe leren uit initiële 

ervaringen invloed heeft op het ontwerp van beheersing in een opvolgende relatie met een andere 

partner en hoe deze invloed verschilt wanneer de initiële ervaring als een mislukking versus een 

succes wordt ervaren.  

De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zijn dat ervaring leidt tot een betere 

inschatting van de potentiele risico’s in samenwerkingsrelaties, maar dat dit niet hoeft te leiden 

tot de ontwikkeling van meer (gedetailleerde) beheersingsmaatregelen. Sterker nog, uit beide 

case studies komt naar voren dat de organisaties bewust besloten om bij aanvang van de tweede 
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relatie de nadruk op formele waarborgen over gewenst gedrag te beperken. De uitkomst van de 

initiële ervaring speelt hierbij wel een kenmerkende rol in termen van de motivatie van de 

organisaties om dit te doen. Het falen van de eerste relatie bij Livestock Group zorgde ervoor dat 

er meer behoefte was aan flexibiliteit in de aansturing van de tweede relatie. Daarom werd er 

minder gebruik gemaakt van formele beheersingsmaatregelen die voorspelbaar en betrouwbaar 

gedrag zouden moeten realiseren en werd er besloten tot de oprichting van een ‘relationship 

management team’ dat verantwoordelijk werd voor de dagelijkse aansturing van de relatie. Door 

het mislukken van de eerste relatie had men bij Livestock Group geen vertrouwen meer in de 

effectiviteit van gedetailleerde contracten met formele beheersingsmaatregelen. Aan de andere 

kant had Centocor juist de intentie om conflicten en heronderhandelingen over 

geïmplementeerde formele waarborgen in de toekomst te voorkomen. Hun perceptie van succes 

van de eerste relatie creëerde juist vertrouwen in de waarde van gedetailleerde contracten met 

formele waarborgen, hoewel ze ook tijdens deze eerste relatie hadden geleerd dat het tijd en 

ervaring kost om zo’n contract op te stellen. Daarom besloten zij om de tweede relatie te 

beginnen met een ‘leerjaar’ en een zeer beperkte hoeveelheid formele beheersingsmaatregelen. 

Zodoende waren beide partijen in staat om elkaars doelstellingen en verwachtingen met 

betrekking tot de uitbestedingstaak te leren en eigen te maken, zodat er daarna een contract 

opgesteld kon worden met gedetailleerde formele beheersingsmaatregelen die door beide partijen 

goed werden begrepen en ondersteund.  

 

De resultaten van de case studies tonen aan dat de besluitvorming in samenwerkingsrelaties 

verschilt op basis van de partner waarmee men samenwerkt. Ook tonen de resultaten aan dat 

organisaties specifieke mechanismen kunnen gebruiken om informatie te vergaren en te 

verzamelen over het management van de samenwerkingsrelaties (bijvoorbeeld het ‘relationship 

management team’), zodat deze informatie vervolgens gebruikt kan worden in de aansturing van 

de relaties. Op basis van deze twee bevindingen, hebben we een experiment ontwikkeld waarmee 

we de invloed van specifieke leerprocessen op de prestaties van samenwerkingsrelaties 

onderzoeken.  
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In het tweede onderzoek van deze dissertatie hebben we onderzocht hoe verschillende type en 

sequentiële combinaties van partnering ervaringen invloed hebben op de prestaties van 

samenwerkingsrelaties. In het experiment werden deelnemers voor meerdere rondes gekoppeld 

aan dezelfde partner (partner-specifieke ervaring) of iedere ronde gekoppeld aan verschillende 

partners (algemene partner ervaring). Vervolgens werden alle deelnemers voor een nieuwe serie 

rondes gekoppeld aan een nieuwe partner, waarbij de helft van de deelnemers in dezelfde type 

partnering conditie bleef en de andere helft wisselde van partnering conditie (van partner-

specifieke ervaring naar algemene partner ervaring of vice versa). De resultaten van dit 

onderzoek geven inzicht in hoe volgordelijke partnering ervaringen invloed kunnen hebben op 

coöperatief gedrag en prestaties in sequentiële samenwerkingsrelaties. Gedurende de initiële 

partnering ervaringen, leiden herhaaldelijke interacties met dezelfde partner tot betere prestaties 

dan herhaaldelijke interacties met verschillende partners. De resultaten benadrukken dat 

herhaaldelijke interacties met dezelfde partner worden gekenmerkt als stabiel en betrouwbaar. Er 

is een beperkt risico dat de partner zich opportunistisch zal gedragen, waardoor partners tot 

snelle en efficiëntie besluitvorming kunnen komen, wat de prestaties verbetert. Herhaaldelijke 

interacties met verschillende partners worden gekenmerkt door een hoog risico op 

opportunistisch gedrag van de partners, hetgeen het vermogen van de partners om te leren 

succesvol samen te werken beperkt.  

 Wanneer partners een nieuwe serie van herhaaldelijke interacties aangaan en de transactie 

omstandigheden ervoor zorgen dat coöperatief succes relatief eenvoudig is te realiseren, zijn de 

deelnemers die tijdens hun initiële ervaring met dezelfde partner hebben geleerd om succesvol 

samen te werken in staat om dit succes ook te bereiken tijdens herhaaldelijke interacties met 

verschillende partners. De prestaties van deze deelnemers verschilt niet van de groep die ook 

tijdens hun opvolgende partnering ervaring interacties met dezelfde partner hebben. Ondanks dat 

initiële partnering ervaringen met verschillende partners zouden kunnen zorgen voor een 

sceptische houding over coöperatieve intenties van een nieuwe partner, tonen onze resultaten aan 

dat wanneer deze deelnemers tijdens hun opvolgende partnering ervaring herhaaldelijke 

interacties met dezelfde partners hebben dit leidt tot vergelijkbare prestaties als van de 

deelnemers die ook initiële partner-specifieke ervaring hebben. Doordat de transactie 

omstandigheden het realiseren van cooperatief succes relatief eenvoudig maken, behalen zij snel 

succes met een nieuwe partner, waardoor er geen twijfel meer is over de cooperatieve intenties 
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van de partner. Alleen de groep deelnemers die ook tijdens de opvolgende ervaring 

herhaaldelijke interacties met verschillende partners hebben lukt het niet om een coöperatieve 

norm te creëren in hun interacties, ondanks dat de omstandigheden het relatief makkelijk maken 

om coöperatief succes te realiseren. Dit resultaat benadrukt het belang van interactie 

omstandigheden in het leerproces van samenwerkingsrelaties. Herhaaldelijk interacties met 

dezelfde partner creëren een context waarin geleerd kan worden om samen te werken en partners 

ook de voordelen van succesvolle samenwerking ervaren. Wanneer deelnemers niet hebben 

kunnen leren om samen te werken met partners, ontmoedigt dit de motivatie om zelf coöperatief 

te handelen.  

 Als het vervolgens na een periode van relatief eenvoudige transactie omstandigheden 

moeilijker wordt om coöperatief succes te realiseren, vinden we dat deelnemers die enkel 

partner-specifieke ervaring hebben gehad in hun voorgaande interacties en tijdens deze moeilijke 

omstandigheden ook herhaaldelijke interacties hebben met dezelfde partner beter presteren dan 

deelnemers die in hun voorgaande ervaringen (initieel en/of opvolgend) interacties met 

verschillende partners hebben gehad. Dit ondersteunt onze verwachting dat indien deelnemers in 

voorgaande ervaringen herhaaldelijke interacties met verschillende partners hebben gehad, dit 

een (blijvende) scepsis kan creëren over coöperatieve intenties van partners, waardoor 

coöperatief falen eerder wordt geweid aan het gedrag van de partner dan aan de moeilijke 

transactie omstandigheden.  

 

In het derde onderzoek hebben we onderzocht hoe verschillende combinaties van partnering 

ervaringen (herhaaldelijke interacties met dezelfde partner of met verschillende partners) en de 

mogelijkheid tot het opslaan van kennis van voorgaande partnering ervaringen invloed hebben 

op de prestaties van samenwerkingsrelaties. De verwachting was dat opgeslagen kennis over 

voorgaande partnering ervaringen de snelheid van het leren om succesvol samen te werken zou 

vergroten tijdens herhaaldelijke interacties met dezelfde partners. De resultaten tonen echter aan 

dat tijdens initiële partnering ervaringen, herhaaldelijke interacties met dezelfde partner tot een 

hogere prestatie leiden, maar dat opgeslagen kennis geen invloed heeft op dit effect.  

Wanneer de deelnemers een nieuwe serie herhaaldelijke interacties aangaan met een 

nieuwe partner en de transactie omstandigheden maken het realiseren van coöperatief succes 

relatief eenvoudig, vinden we geen effect van opgeslagen kennis op de prestaties van deelnemers 
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die herhaaldelijke interacties hebben met dezelfde partner. Dit is conform onze verwachting. 

Deze deelnemers hebben tijdens hun initiële ervaringen geleerd samen te werken met hun 

partner, en onder de relatief eenvoudige omstandigheden met de nieuwe partner zijn deze 

opgebouwde routines nog steeds succesvol. Dit vermindert de behoefte aan nieuwe informatie 

alsmede de motivatie om opgeslagen informatie actief te analyseren. De prestaties van 

deelnemers die tijdens de eenvoudige transactie omstandigheden herhaaldelijk interacties met 

verschillende partners hebben is wel beduidend beter wanneer zij de beschikking hebben over 

opgeslagen kennis van voorgaande interacties. De resultaten tonen zelfs dat de prestaties van 

deze groep niet verschillen van de prestaties van de deelnemers die tijdens de eenvoudige 

transactie omstandigheden herhaaldelijke interacties met dezelfde partner hebben. Aanvullende 

analyses tonen aan dat het gebruik van de opgeslagen kennis door deze deelnemers met name tot 

uitdrukking komt in de communicatie met de partners, waarin zij het belang van samenwerking 

en coöperatief gedrag benadrukken, en dat dit tot betere prestaties leidt.  

Tot slot tonen de resultaten dat opgeslagen partnering kennis een negatief effect op de 

prestaties kan hebben wanneer deelnemers met partner-specifieke ervaringen herhaaldelijke 

interacties met dezelfde partner hebben onder transactie omstandigheden die het behalen van 

coöperatief succes relatief moeilijk maken. De opgeslagen partnering kennis tijdens de vorige 

ervaringen heeft geleid tot het routinematig handelen in opvolgende relaties, maar deze routines 

zijn door de moeilijke transactie omstandigheden niet meer succesvol. Opgeslagen kennis van 

eerdere partnering ervaringen verhoogt dus het risico op onjuiste generalisatie van routines 

tijdens opvolgende relaties. 

 

Deze dissertatie geeft inzicht in hoe organisaties kunnen leren van ervaring met 

samenwerkingsrelaties en welke effecten dit kan hebben op zowel huidige als toekomstige 

relaties in termen van beheersingsmaatregelen en prestaties. De resultaten van de studies tonen 

aan dat dit leereffect conditioneel is op diverse factoren en deze kennis kan bedrijven helpen bij 

het opzetten van samenwerkingsrelaties en het ontwerpen van beheersingsmaatregelen. 

 


