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Samenvatting (Summary in Dutch) 
 

Relaties tussen organisaties: samenwerking, conflict, en veranderingen. 

 

Hoofdstuk 1 

 

Dit proefschrift bestaat uit drie onderzoeken over samenwerking, conflict, en 

veranderingen in de distributiekanalen die organisaties gebruiken. De inspiratie 

voor dit proefschrift was de vraag hoe organisaties moesten omgaan met het 

Internet als verkoopkanaal. In hoofdstuk 4 is onderzocht welke organisaties het 

meest succesvol zijn in het adopteren van het Internet en welke kenmerken van 

bedrijven hierbij horen. Na de belangrijkste literatuur hierover te hebben gelezen 

en na verschillende besprekingen en discussies met bedrijven in de reissector 

zoals reisagenten, touroperators, luchtvaartmaatschappijen en de 

branchevereniging kwamen twee andere vragen op die de basis vormen voor 

hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. In hoofdstuk 2 gaan we in op hoe hechte relaties 

tussen organisaties een invloed hebben op de prestaties van diezelfde relaties. 

Vervolgens proberen we in hoofdstuk 3 conflict tussen organisaties te verklaren. 

 

Hoofdstuk 2 

 

In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe normen in relaties tussen bedrijven de 

prestaties van die relatie beïnvloeden. Normen ontwikkelen zich meestal in hechte 

relaties waar beide partijen verwachten dat de relatie zal voortbestaan. Drie 

normen, die van flexibiliteit, informatie uitwisseling en solidariteit worden in dit 

hoofdstuk onderzocht. 

Centraal in dit hoofdstuk staat het argument dat normen in relaties innovativiteit 

kunnen versterken en dat dit vervolgens de prestaties van de relatie positief 

beïnvloedt. In dit hoofdstuk wordt innovativiteit gedefinieerd als de mate waarin 

verbetering wordt aangemoedigd door nieuwe manieren te vinden om dingen te 

doen. 
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Echter, in relaties kunnen zich ook zaken zich ontwikkelen die de potentie hebben 

om de relatie (uitkomsten) negatief te beïnvloeden, zoals opportunisme dat kan 

optreden in de vorm van het achterhouden van belangrijke informatie om ten 

koste van de partner voordelen te bereiken. Ook kunnen de verwachtingen in de 

loop van de tijd toenemen waardoor verwachtingen moeilijker waar gemaakt 

kunnen worden. Bovendien kan de objectiviteit van de leverancier afnemen wat 

kan betekenen dat deze de behoefte van zijn relatie steeds meer uit het oog 

verliest.  

Wat de balans is van deze verschillende effecten wordt in dit hoofdstuk 

onderzocht op basis van data uit de reissector. Uit analyse van de data door 

middel van een driestaps kleine-kwadraten analyse blijkt dat normen in de relatie 

samenhangen met innovativiteit en dat hierdoor vervolgens de prestaties van de 

relatie toenemen. Verder blijkt opportunisme geen effect op zowel innovativiteit 

als prestaties te hebben en dat het toenemen van de verwachting samenhangt met 

hogere prestaties van de relatie, maar niet met innovativiteit. Het doen afnemen 

van de objectiviteit leidt tot minder innovativiteit en daarmee lagere prestaties van 

de relatie. 

 

Hoofdstuk 3 

 

Conflict tussen organisaties staat centraal in hoofdstuk 3. Na de vele gesprekken 

en discussies die met verschillende bedrijven gevoerd zijn leek de bestaande 

literatuur over conflict tussen organisaties een beperkte kracht te hebben om 

conflict te verklaren. 

In hoofdstuk 3 is een studie beschreven om het dyadische perspectief dat de 

bestaande literatuur kenmerkt te verbreden naar een perspectief dat ook buiten 

dyadische relaties kijkt op basis van “stakeholder” theorie. Deze theorie stelt dat 

verschillende groepen ondernemingen kunnen beïnvloeden door macht of 

legitimiteit. 

Op basis van de data zien we dat meer macht van een leverancier zorgt voor 

minder conflict zoals we dit ook op basis van de bestaande literatuur zouden 

verwachten. Echter, meer macht van klanten als belangrijkste stakeholders, zorgt 
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juist voor meer conflict. Een grotere legitimiteit die een onderneming kan 

ontlenen aan zijn concurrenten zorgt ook voor meer conflict. Samen geven deze 

resultaten aan dat niet alleen effecten op conflict bestaan in de relatie tussen 

verkoper en koper (het dyadische perspectief) maar dat er ook effecten op conflict 

zijn tussen diezelfde koper en verkoper die hun oorsprong vinden buiten deze 

relatie. 

 

Hoofdstuk 4 

 

In dit hoofdstuk is onderzocht wat de effecten zijn van strategische flexibiliteit op 

de mate van succes van het implementeren van veranderingen en de 

ondernemingsprestaties zijn. Strategische flexibiliteit wordt gedefinieerd als de 

capaciteit van organisaties om middelen voor een reeks van toepassingen te 

gebruiken en om wendbaar te zijn en in te kunnen spelen op veranderingen. 

De data is verzameld onder bedrijven, uit de hotel industrie, die via het Internet 

hun producten of diensten verkopen. De analyse van de data op basis van kleine-

kwadraten analyse laat zien dat de aanwezigheid van meer strategische 

flexibiliteit samen gaat met een groter succes in het implementeren van het 

Internet als verkoopkanaal. Op zijn beurt zorgt implementatie succes tot hogere 

bedrijfsprestaties. De mate van strategische flexibiliteit die bedrijven hebben 

blijkt positief af te hangen van de mate waarin bedrijven een pro actieve markt 

oriëntatie hebben maar blijkt niet samen te hangen met de mate waarin bedrijven 

een reactieve markt oriëntatie hebben. Daarentegen blijkt de mate waarin 

bedrijven grotere kosten anticiperen bij veranderingen de strategische flexibiliteit 

te verlagen. Het onderzoek toont twee condities aan waaronder centralisatie en de 

onvoorspelbaarheid van de omgeving de strategische flexibiliteit beïnvloeden. 

Ten eerste blijkt dat juist voor gemiddelde niveaus van centralisatie de 

strategische flexibiliteit het hoogste is en dat voor zowel hoge als lage 

centralisatie de flexibiliteit het laagste is. Ten tweede blijkt dat ook voor 

gemiddelde niveaus van onvoorspelbaarheid de strategische flexibiliteit het 

hoogste is. Daar waar de omgeving van ondernemingen óf erg voorspelbaar is óf 

juist erg onvoorspelbaar is, blijkt strategische flexibiliteit het laagste te zijn. 
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Hoofdstuk 5 

 

Tot slot is in hoofdstuk 5 het proefschrift samengevat. Ook wordt de bijdrage van 

dit hoofdstuk aan de ontwikkelingen van de wetenschappelijke kennis besproken. 

Vervolgens wordt op basis hiervan vooruitgekeken naar mogelijk toekomstig 

onderzoek.  
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