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Samenvatting

Het ontwerpen van controlemechanismen in netwerkorganisaties
vanuit een waardeperspectief

Tegenwoordig worden diensten steeds vaker door een netwerk van partijen aangeboden. Als een
consument bijvoorbeeld een andere ringtone voor zijn mobiele telefoon wil hebben, heeft de
consument met al snel meerdere partijen te maken. Fabrikanten van mobiele telefoons moeten
allereerst hun telefoon op zodanig manier ontwerpen dat de ringtone gemakkelijk kan wor-
den aangepast. Tenslotte zijn er aanbieders van de ringtones zelf nodig, en die aanbieders
moeten rekening houden met de (on)mogelijkheden van mobiele telefoons. Verder moeten die
aanbieders betaald worden voor iedere verkochte ringtone; de betaling verloopt vaak via de
mobieletelefonie operator.

Al deze partijen samen vormen een netwerk. Steeds meer organisaties kiezen bewust voor
deze vorm van samenwerking: de netwerkstrategie. Door in een netwerk te participeren kun-
nen netwerkorganisaties aan een complexe klantbehoefte voldoen, waaraan deze organisaties
zelfstandig nooit zouden kunnen voldoen.

De netwerkstrategie zien we veel in e-commerce en e-business toepassingen, waar informati-
etechnologie zoals het Internet en Web technologie een intrinsiek en belangrijk onderdeel vor-
men van de propositie naar de consument. Een netwerkstrategie vereist dat organisaties ken-
nis en informatie met elkaar delen en activiteiten met elkaar coordineren. Organisaties zullen
dit echter alleen doen als er voldoende onderling vertrouwen is. Dit vertrouwen is niet altijd
aanwezig. Daarom worden er vaak controlemechanismen in het netwerk ingebouwd die het
mogelijk maken opportunistisch gedrag (zoals fraude of het niet nakomen van afspraken) in
het netwerk tijdig te detecteren of zelfs dergelijk gedrag te voorkomen. In het geval van een
netwerkorganisatie spelen interorganisationele controlemechanismen een belangrijke rol. On-
der interorganisationele controlemechanismen verstaan wij de door een partij opgestelde lijst
van maatregelen met als doel het opportunistische gedrag van een tegenpartij te voorkomen, te
detecteren en/of te corrigeren.

Waarden en controle. De focus van dit proefschrift is gericht op de analyse en het ontwerp
van controlemechanismen in netwerkorganisaties, beschouwd vanuit het economisch waarde
perspectief. In netwerkorganisaties zullen partijen objecten van economische waarde met elkaar
gaan uitwisselen, zoals diensten, goederen, en geld. Deze waarde-uitwisselingen vormen een
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belangrijk aandachtspunt wanneer we opportunistisch gedrag van partijen beschouwen; im-
mers opportunistisch gedrag van organisaties zal zich juist veelal richten op deze waarde-
uitwisselingen.

In dit proefschrift ontwikkelen we een ontwerpmethodologie, de zogenaamde e3control method-
ologie, die ondersteuning biedt bij het ontwerpproces van controlemechanismen. In deze method-
ologie staat het begrip economische waarde centraal. Met economische waarde bedoelen wij
de waarde (bijvoorbeeld, in geld uitgedrukt), die toegekend kan worden aan producten of dien-
sten door een partij die ze wil kopen. Controlemechanismen kunnen zelf ook als commerciële
diensten beschouwd worden, als deze diensten een bepaalde waarde hebben voor de partijen
in een netwerk. Men kan bijvoorbeeld een waarde toekennen aan een controlemechanisme dat
administratieve fraude kan detecteren of voorkomen. Met het toekennen van waarden kan een
oordeel worden gegeven over het effect van controlemechanismen op het businessmodel van
het netwerk.

In de e3control methodologie worden controlemechanismen vanuit drie perspectieven geanal-
yseerd: het economische waarde-uitwisseling perspectief, het bedrijfsprocessen perspectief
waarmee waarde-uitwisselingen gerealiseerd worden en het informatiesysteem perspectief waarmee
de waardenuitwisselingen en bedrijfsprocessen worden uitgevoerd.

Dit onderzoek is gebaseerd op twee theoretische pijlers: enerzijds de bedrijfswetenschappelijke
accounting- en controletheorie, en anderzijds de informatiekundetheorie. Controlemechanis-
men zijn uitvoerig onderzocht in de accounting- en controletheorie. Dergelijk onderzoek is
echter hoofdzakelijk beperkt tot interne bedrijfsprocessen binnen een organisatie en wordt niet
specifiek op netwerkorganisaties toegepast. De focus in de beroepspraktijk van accounting en
controle is voornamelijk gericht op het onderzoeken van bedrijfsprocessen en informatietech-
nologie binnen een organisatie. De e3control methodologie voegt hieraan de waardenanalyse
van interorganisationele controlemechanismen tussen bedrijven in netwerkorganisaties toe.

In de informatiekunde zijn allerlei methodes ontwikkeld voor het preciezer, formeler
beschrijven en analyseren van processen en organisaties. Zulke methodes zijn gebaseerd op
het idee van conceptueel modelleren. De informatiekunde heeft de conceptuele modellen voor
bedrijfsprocessen en informatiesystemen uitvoerig bestudeerd. Het opstellen van dergelijke
modellen om software requirements te ontwikkelen in samenspraak met betrokken partijen
wordt ook wel requirements engineering genoemd. In de accountancy worden dergelijke con-
ceptuele modellen ook wel voor het analyseren en ontwerpen van controlemechanismen ge-
bruikt.

Een specifieke methode om waarde-uitwisselingen te modelleren is e3value . Deze methode
is echter nog niet toegepast op het ontwikkelen van controlemechanismen in netwerkorgan-
isaties. In dit onderzoek ontwikkelen we een methode die juist ondersteuning biedt bij het
ontwerpen van controlemechanismen met gebruikmaking van een economische waardemodel.
De e3control methodologie is gebaseerd op de e3value methodologie met daaraan toegevoegd
speciale modelleringsconcepten voor het modelleren van controlemechanismen.

De e3control methodologie. De e3control methodologie bestaat uit drie onderdelen. In dit
proefschrift worden de drie onderdelen beschreven, namelijk:
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1. Een raamwerk dat aangeeft hoe een netwerkorganisatie geanalyseerd kan worden met
betrekking tot het ontwerpen van interorganisationele controlemechanismen;

2. Een ontologie die een kader aanreikt voor het ontwerp en analyse;

3. Een verzameling patronen van controleproblemen en -oplossingen, die als bouwstenen
gebruikt kunnen worden in het ontwerpproces van controlemechanismen.

1. Het raamwerk. Het e3control raamwerk beschrijft het ontwerpproces om tot controle-
mechanismen te komen in drie stappen. De eerste stap behelst de beschrijving van een ideale
situatie waarin wordt verondersteld dat alle partijen in het netwerk de regels van het netwerk
volgen. De tweede stap identificeert mogelijke controleproblemen, dat wil zeggen situaties
die kunnen ontstaan als sommige partijen in het netwerk misbruik maken van andere partijen
en handelen zoals beschreven in de ideale organisatie, en representeert deze sub-ideale toe-
stand in een sub-ideaal waardemodel. De derde stap ontwerpt controlemechanismen die de
controleproblemen zoals gevonden in stap 2 kunnen verminderen of zelfs wegnemen.

2. Het waardemodel: de ontologie. Het ideale waardemodel wordt middels een e3value
model beschreven. De e3control benadering voegt concepten toe om ook een sub-ideaal waarde-
model te kunnen beschrijven. Deze uitbreiding noemen we de e3control ontologie. De e3control
ontologie is afgeleid van de e3value ontologie en bevat voor een deel dezelfde concepten zoals
actor, waardeobject, waardenuitwisseling en dependencypad.

Een actor vertegenwoordigt een organisatie (of bedrijf) in het netwerk. Waardeobjecten om-
vatten goederen en diensten die de bedrijven met elkaar uitwisselen. Waardeobjecten zijn ook
de financiële vergoedingen die de bedrijven betalen voor de uit te wisselen goederen en/of di-
ensten. Met dependencypaden worden de verschillende afhankelijkheden tussen de waardeob-
jecten gemodelleerd.

De belangrijkste toevoeging van de e3control ontologie ten opzichte van e3value is het onder-
scheid tussen ideale en sub-ideale situaties. In ideale situaties is er sprake van actoren, die zich
volgens de regel van het netwerk gedragen, die de ideale objecten van waarden uitwisselen en
bovendien een ideaal dependencypad volgen. In sub-ideale situaties gedragen de actoren zich
niet zoals is voorgeschreven. Er is dan sprake van sub-ideale waardenuitwisselingen en sub-
ideale dependencypaden. Een andere toevoeging is het boete concept, waarmee het sub-ideale
gedrag wordt toegerekend aan een specifieke actor in het netwerk.

3. Controle patronen. Het derde deel van de e3control methode bestaat uit e3control patro-
nen. Patronen zijn beschrijvingen van controlemechanismen die nuttig kunnen zijn in netwerken.
De beschrijving is voor het grootste deel afkomstig uit de accounting en controle literatuur, maar
is aangepast voor netwerkorganisaties. Sommige patronen zijn afkomstig uit case studies die
tijdens dit onderzoek zijn uitgevoerd. Enkele voorbeeldpatronen zijn het vooraf controleren
van de betrouwbaarheid en geschiktheid van een tegenpartij, en het geven van een beloning die
voorkomt dat een tegenpartij zich onbetrouwbaar gedraagt.
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Hoewel de primaire focus van dit proefschrift gericht is op het modelleren van controles met
waardenmodellen, was het voor de patronen ook noodzakelijk de gerelateerde bedrijfsprocessen
te beschrijven. Dat was vooral nodig omdat waardemodellen niet de volgordelijkheid van
waardeuitwisselingen beschrijven, en deze volgordelijkheid soms wel van belang is voor het
begrip van de controlemechanismen.

Hoewel het modelleren van de processen noodzakelijk is, is veel informatie over controlemech-
anismen al wel af te leiden uit de waardenmodellering. Denk daarbij aan controlemechanismen
zoals de uitwisseling van eigendomsrechten, de uitwisseling van bewijsdocumenten en vooral
het toekennen van effectieve boetes en beloningen bij het analyseren van de waardendistributie
in het netwerk. Toch is de relatie tussen bedrijfsprocessen en waardemodellen een onderwerp
dat nog nader onderzocht moet worden.

Case studies. De bruikbaarheid van de e3control methodologie is onderzocht in vier case
studies op het gebied van regelgeving in de digitale muziek, gezondheidszorg, elektriciteit en
internationale handel. In alle case studies hebben wij concrete controle problemen geanaly-
seerd en controlemechanismen daarvoor ontwikkeld. Hierbij beschrijven we de case studies in
het kort.

Internet radio De Internet radio case is gericht op het correct verdelen van geinde vergoedin-
gen voor het uitzenden van muziek via het Internet. Voor het uitzenden van muziek is
een radio-omroep verplicht de makers van muziek een vergoeding te betalen. Er zijn op
het moment van schrijven geen betrouwbare procedures om precies te bepalen hoeveel
mensen naar een muziekstuk hebben geluisterd en hoeveel keer het nummer is uitgezon-
den. Hierdoor is het niet mogelijk om de makers van de muziek exact te betalen waar ze
recht op hebben. In deze case studie hebben wij controleprocedures ontwikkeld die, door
middel van moderne technologie (zoals digitale versleuteling), het mogelijk maken om
op een betrouwbare manier de muziekrechten in kaart te brengen en hiermee uiteindelijk
de juiste vergoedingen te bepalen.

De Nederlandse gezondheidszorg In deze case hebben wij het complexe proces van publieke
gezondheidszorgverzekering in Nederland bestudeerd. In het bijzonder hebben we de
‘Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’ (AWBZ) onderzocht. Het huidige gezondhei-
dsverzekeringsysteem bevat vele processen die niet optimaal functioneren. Bijvoorbeeld:
ouderen en chronisch zieke mensen krijgen weinig informatie over mogelijkheden om
alternatieve zorg (zoals verzorging door een familielid) in te schakelen en daarvoor een
vergoeding te ontvangen. We hebben onderzocht in hoeverre de e3control methodologie
in staat was deze inefficiënties (in een sector die niet op winst is georiënteerd) in kaart
te brengen en te beschrijven. In de casestudie hebben wij een voorstel gemaakt om de
bestaande problemen op te lossen.

Duurzame energie In deze case studie hebben we onderzoek gedaan naar de ontwikkeling
van een beloning- en boetesysteem voor het stimuleren van de productie in duurzame
energie, zoals windenergie en zonne-energie voor de energiesector. In deze casestudie
is specifiek gekeken naar de wet ‘Duurzame Verplichting’ die in Engeland van kracht
is. Deze wet verplicht elektriciteitsleveranciers om een bepaald percentage (bijv. 10%)
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van de te leveren elektriciteit te laten bestaan uit duurzame elektriciteit. Leveranciers
van duurzame energie (bijvoorbeeld beheerders van een windmolenpark) kunnen zoge-
naamde ‘Duurzame Verplichting Certificaten’ geven aan elektriciteitsleveranciers. De
elektriciteitsleveranciers gebruiken deze certificaten om hun verplichte duurzame bij-
drage te kunnen verantwoorden aan de overheid. Door een gebrek aan duurzame en-
ergiebronnen stijgt de prijs van een certificaat, met als gevolg dat de energiemarkt wordt
gestimuleerd om nieuwe duurzame productie-installaties te bouwen. In deze case hebben
wij controlepatronen gebruikt om bestaande en nieuwe controlemechanismen voor het
uitwisselen van certificaten te ontwikkelen, te controleren en te optimaliseren.

Export van bier In deze case is onderzoek gedaan naar de accijnsprocedure binnen de Eu-
ropese Unie. Als een accijnsgoed, zoals bier, verkocht wordt in het land waar het gepro-
duceerd is, dan moet de producent daarover accijns betalen aan de belastingdienst. Als
het bier echter in een ander land wordt verkocht dan waar het geproduceerd is, dan hoeft
de producent geen accijns te betalen. In dit geval betaalt de koper in het land van invoer
de accijnskosten. Het innen van de accijns is een complex systeem en heeft veel zwakke
plekken, waardoor fraude mogelijk is. Door middel van het toepassen van de e3control
methodologie op de bestaande situatie, hebben wij onderzocht hoe dit systeem kon wor-
den verbeterd. Tevens hebben wij gekeken naar de vraag hoe de papieren documenten, die
nu worden gebruikt voor fraude preventie, konden worden vervangen door elektronische
gegevensuitwisseling om de fraudegevoeligheid te beperken.

Conclusie. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om controleproblemen en con-
trolemechanismen te analyseren door middel van waardenmodellen. Hoewel het niet met zek-
erheid te stellen is dat de beschreven controlemechanismen (zoals ze in de controlepatronen
staan) voor de in dit proefschrift onderzochte industrieën volledig zijn, hebben de case studies
wel aangetoond dat de controlepatronen gebruikt kunnen worden om een uitgebreide verzamel-
ing van controle aspecten te beschrijven. Op basis van de uitkomsten van de case studies zijn
we tot de conclusie gekomen dat de e3control methodologie, en in het bijzonder de controlepa-
tronen daarin, bruikbaar is voor het analyseren en ontwerpen van controlemechanismen voor
netwerkorganisaties.


