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Summary in Dutch 

De rol van onzekerheid, accounting informatie, beheersing en vertrouwen in 
onderhandelingen tussen koper en verkoper: een experimenteel onderzoek 
 

Samenwerkingsrelaties stellen bedrijven in staat om markttoegang te verkrijgen, kosten te 

verlagen, toegang tot technologische ontwikkelingen of expertise te verwerven en risico's te 

verminderen. Adequate governance structuren, management control systemen en vertrouwen 

helpen om het risico van falen van samenwerking te verminderen. Dit proefschrift richt zich op 

één soort van interorganisationele samenwerking, namelijk uitbesteding. Eén van de belangrijkste 

oorzaken van het mislukken van uitbestedingsrelaties is het bestaan van onzekerheid in en rond 

uitbestedingsactiviteiten. We bestuderen in het bijzonder de invloed van onzekerheid op het 

onderhandelingsgedrag van de samenwerkingspartners en de mogelijkheden om de 

uitbestedingsrelatie te laten werken in het voordeel van beide partners. Onzekerheid kan leiden tot 

informatie-asymmetrie, belemmering van effectieve coördinatie van activiteiten, een grotere 

behoefte aan wederzijdse aanpassing, heronderhandelingen, en kan er uiteindelijk toe leiden dat 

er geen samenwerking tot stand komt. We verwachten dat de negatieve effecten van onzekerheid 

beperkt kunnen worden door de toepassing van beheersingsmethoden tijdens de 

onderhandelingen. Eén beheersingsmethode is het verstrekken van meer gedetailleerde informatie 

die de onderhandelingspartners beter in staat stelt kansen en afwegingen met betrekking tot het 

toevoegen van waarde te identificeren. Een andere beheersingsmethode is het monitoren van 

onderhandelingsgedrag om coöperatief gedrag te stimuleren en opportunistisch gedrag te 

ontmoedigen. Deze instrumenten, evenals eerdere ervaring in onderhandelingen met een partner, 

kunnen de voorwaarden creëren voor het ontstaan van vertrouwen in de uitbestedingsrelatie 

tussen partners. 

Volgens de transactiekostentheorie (TCE) moeten bedrijven die participeren in 

interorganisationele relaties, opportunistisch gedrag van partners beperken om het eigen 

rendement te maximaliseren. Om dergelijke risico's te minimaliseren, wordt managers 

geadviseerd om waarborgen te implementeren die betrouwbaar en voorspelbaar gedrag 

produceren. Recent accounting onderzoek heeft uitgebreid gebruik gemaakt van TCE in de 

analyse van interorganisationele relaties. Social exchange theory is door studies benut om 

relationele perspectieven te onderzoeken die niet zuiver economisch zijn. We volgen deze 
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literatuur door gebruik te maken van zowel TCE als social exchange theory om 

interorganisationele onderhandelingen te onderzoeken, en in het bijzonder de 

onderhandelingstactieken die de basis vormen voor samenwerking. We benutten de voordelen 

van beide theorieën om een breder begrip te ontwikkelen van de complexe relaties tussen 

onzekerheid, informatie, beheersing, gedrag en vertrouwen tijdens de onderhandelingsfases. De 

onderhandelingsfase is instrumenteel omdat dit de eerste fase van intensieve interacties tussen 

uitwisselingspartners betreft en ook het karakter van toekomstig gedrag tijdens de samenwerking 

bepaalt. 

We onderzoeken het complexe samenspel van onzekerheid, beheersingsmechanismen, 

vertrouwen en onderhandelingsgedrag in een gecontroleerd laboratoriumexperiment. We 

gebruiken een experiment als onderzoeksmethode om in een dynamisch model onze stelling te 

toetsen dat het gebruik van verfijnde accounting informatie en beheersing door middel van 

monitoring, de negatieve effecten van onzekerheid op onderhandelingsgedrag en vertrouwen 

kunnen verminderen. Het experiment is een op de computer uit te voeren onderhandelingsspel 

tussen kopers en verkopers met een gerandomiseerd 2x2x2 opzet. Om de data te verzamelen zijn 

ongeveer 350 bachelor- en masterstudenten van accounting vakken van een Nederlandse 

universiteit aangetrokken om het spel te spelen. Dit heeft geresulteerd in 175 gepaarde 

waarnemingen die worden geanalyseerd in de verschillende onderzoeken in dit proefschrift. Wij 

gebruiken de verzamelde data uit dit experiment voor drie aan elkaar gerelateerde onderzoeken. 

 

Onderzoek 1  

In het eerste onderzoek geven we inzicht in de vraag hoe in een uitbestedingsomgeving, 

zowel accounting informatie als monitoring invloed hebben op onderhandelingsgedrag en 

uitkomsten. Wij richten ons met name op het gebruik van deze mechanismen in de aanwezigheid 

van onzekerheid, wat algemeen als een primaire veroorzaker van problemen in en het falen van 

uitbestedingsrelaties wordt beschouwd. We vinden dat de onderhandelingscondities (onzekerheid, 

type informatie en monitoring) het gebruik van onderhandelingstactieken door de partner 

beïnvloeden, het geen vervolgens een relatie heeft met de uitkomsten van de onderhandelingen. 

Een groter gebruik van integratieve tactieken ten opzichte van distributieve tactieken leidt tot een 

grotere gezamenlijke winst. Daarnaast blijkt dat zowel verfijnde accounting informatie als 

monitoring van de onderhandelingen leidt tot onzekerheidsreductie en vervolgens tot een grotere 

gezamenlijke winst. 
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Onderzoek 2 

In het tweede onderzoek breiden we de analyse van onderzoek 1 uit en introduceren we 

vertrouwen als een alternatieve of complementaire beheersingsmethode die 

onderhandelingsgedrag en de mogelijkheden om tot een optimaal onderhandelingsresultaat te 

komen, beïnvloedt. Dit onderzoek maakt gebruik van de experimentele data om een dynamisch 

model te toetsen dat de invloed van onzekerheid rond de transactie, verfijnde accounting 

informatie en monitoring op het onderhandelingsgedrag en de ontwikkeling van vertrouwen 

tussen uitbestedingspartners zichtbaar maakt. In dit onderzoek richten we ons op de vraag hoe de 

beheersingsmethode invloed heeft op onderhandelingsgedrag dat kan leiden tot het ontstaan van 

vertrouwen tussen partners. We onderzoeken het ontstaan van vertrouwen onder verschillende 

condities van onzekerheid. Daarnaast onderzoeken we ook het effect van vertrouwen op 

onderhandelingsgedrag en gezamenlijk winst in latere stadia van het onderhandelingsproces, 

wanneer beheersing door middel van monitoring is geëlimineerd. De resultaten bevestigen de 

verwachting dat aanwezigheid van verfijnde accounting informatie en beheersing door middel 

van monitoring de ontwikkeling van vertrouwen tussen onderhandelaars bevorderen, en deze 

effecten op vertrouwen worden gemedieerd door het onderhandelingsgedrag van partners. 

Consistent met het argument dat het verband tussen vertrouwen en beheersing afhankelijk is van 

risico, zijn deze effecten het meest uitgesproken onder condities van hoge onzekerheid. De 

resultaten tonen verder aan dat, ondanks dat toegenomen vertrouwen niet voorspellend is ten 

aanzien van toekomstig onderhandelingsgedrag, vertrouwen wel een positieve invloed heeft op de 

gezamenlijke prestaties van de onderhandelaars. Consistent met deze bevindingen vinden we dat 

verfijnde accounting informatie en beheersing door middel van monitoring de negatieve effecten 

van onzekerheid op de gezamenlijke prestaties helpen verminderen. Tot slot tonen de resultaten 

aan dat wanneer de beheersing door middel van monitoring wordt geëlimineerd, vertrouwen en 

prestaties blijven bestaan. Deze effecten zijn meer uitgesproken onder condities van hoge 

onzekerheid. 

 

Onderzoek 3 

Hoewel samenwerkingsverbanden door gezamenlijke resultaten van de 

uitwisselingspartners unieke waarde creëren, die geen van de partners afzonderlijk zou kunnen 

creëren, is er een spanning tussen het maximaliseren van gezamenlijke winst en de verdeling 

ervan tussen de uitwisselingspartners. Dit derde onderzoek analyseert hoe onzekerheid, 

accounting informatie en gedragsmonitoring invloed hebben op het gedrag van individuele 

onderhandelaars, in het bijzonder de individuele gedragingen over en weer, het wederzijds 
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opbouwen van vertrouwen, toekomstig onderhandelingsgedrag en individuele winst. We 

analyseren de data van het experiment opnieuw om te vergelijken of de gedragingen en 

uitkomsten die in de eerdere twee onderzoeken zijn geanalyseerd op het niveau van tweetallen 

onderhandelaars (uitbesteder en opdrachtnemer) ook gelden voor elk van de onderhandelaars 

afzonderlijk. Onze analyses wijzen uit dat kopers gemiddeld meer distributief 

onderhandelingsgedrag laten zien dan verkopers en dat kopers daarnaast ook meer winst behalen. 

Als onderhandelaars geconfronteerd worden met hoge onzekerheid, laten zowel accounting 

informatie als beheersing door middel van monitoring een positief effect zien op het individueel 

gebruik van integratieve tactieken, met name voor verkopers die zonder dergelijke mechanismen 

juist meer distributieve tactieken gebruiken. Onze bevindingen laten zien dat het gebruik van 

bepaalde onderhandelingstactieken door een onderhandelaar invloed heeft op het gedrag en het 

vertrouwen van de andere onderhandelaar. Een groter gebruik van integratieve tactieken resulteert 

in meer gebruik door de partner van dergelijke tactieken en in een groter vertrouwen van de 

partner. Het huidige gedrag van een onderhandelaar is ook geassocieerd met soortgelijk gedrag in 

toekomstige onderhandelingen, waarin dergelijke gedragingen tijdelijk blijven voortbestaan. De 

resultaten tonen verder aan dat het gebruik van integratieve (distributieve) tactieken door een 

onderhandelaar negatief (positief) van invloed is op zijn/haar eigen resultaat, maar door de 

wederzijdse gedragingen van de partner het een positief (negatief) indirect effect heeft op de 

eigen winst. Hoewel deze resultaten grotendeels overeenkomen met die van tweetallen 

onderhandelaars, laten ze ook verschillen in gemiddeldes zien in gedragingen en resultaat. Het is 

vooral de verkoper wiens gedrag wordt beïnvloed door de onderhandelingscondities, en het is ook 

de verkoper die door zijn eigen samenwerkend gedrag overeenkomstig samenwerkingsgedrag bij 

de partner tot stand brengt. 

 

De uitkomsten van deze studies kunnen worden gebruikt door bedrijven bij het opzetten 

van samenwerkingsrelaties en bij het ontwerpen van beheersingsmechanismen die de condities 

van onderhandelingen optimaliseren. 

 


