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SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 

 

Door verregaande specialisatie, producten die steeds complexer worden en de integratie 

van verschillende soorten producten zijn bedrijven de laatste decennia zich steeds meer 

gaan richten op samenwerking met externe partijen. De samenwerking met anderen heeft 

als voordeel dat producten geproduceerd kunnen worden die door een organisatie alleen 

niet gemaakt kunnen worden. Bovendien kan door samenwerking kennisontwikkeling 

sneller gaan. Een nadeel van samenwerking is dat een organisatie zijn  

afhankelijkheidspositie vergroot. Opportunistisch gedrag van partners zal hierbij tot 

zekere hoogte altijd een risico blijven. Ook al heeft de samenwerking een 

gemeenschappelijk doel, de meeste partners in een samenwerkingsverband hebben ook 

voor zichzelf een doel gesteld. Deze doelen hoeven niet altijd synchroon te lopen met het 

doel van de samenwerkende partners als geheel.  Deze tegenstelling hoeft niet per se tot 

problemen te leiden, maar het roept wel de vraag op hoe organisaties binnen een 

samenwerkingsverband hun partners beïnvloeden om hiermee hun individuele doelen te 

behalen. 

 

Dit onderzoek focust zich op dit beïnvloedingsvraagstuk door organisaties te observeren 

die participeren in zogenaamde new product development (NPD) projecten. Bij dit soort 

projecten is het moeilijk om bij de start van het project reeds het eindproduct vast te 

stellen. Eisen die aan dit soort producten worden gesteld creëren vaak ruimte in de 

contracten die met dit soort projecten gemoeid zijn. Deze ruimte wordt tijdens de loop 

van het project ingevuld. Dit heeft grote invloed op de bewegingsvrijheid die organisaties 

krijgen om tijdens het project hun partners te beïnvloeden omtrent de invulling van die 

ruimte. Daarnaast is er binnen NPD projecten vaak sprake van een grote diversiteit aan 

organisaties. Het samenvoegen van verschillende organisaties met verschillende 

achtergronden, culturen, doelen en inzichten vergroot de kans op het uiteen lopen van 

belangen. Deze arena, gevuld met organisaties met verschillende belangen en met ruimte 

in contracten en andere formele afspraken, is een context die door de toenemende 

complexiteit van producten in de toekomst een steeds prominentere rol zal gaan spelen in 

zowel de publieke als private sector.  

 

Naast de belangrijke rol die context speelt in dit onderzoek, is de focus van dit onderzoek 

gericht op de organisatie zelf. In de literatuur over beïnvloeding wordt voornamelijk 

gekeken naar de wijze waarop individuen hun ondergeschikten, bazen of collega’s 

beïnvloeden. De wijze waarop individuen hun collega’s bij andere organisaties 

beïnvloeden heeft veel minder aandacht gekregen. Op organisatieniveau is weliswaar 

aandacht besteed aan beïnvloeding van andere organisaties, maar daarbij wordt de enkele 
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organisatie gezien als een soort zwarte doos.  Er is minder aandacht voor wat er in die 

doos gebeurt. Dit is opmerkelijk, omdat er juist in complexe projecten organisatieleden 

betrokken zijn die verspreid zitten over verschillende organisatielagen. Van 

projectmedewerkers tot directeur, iedereen die betrokken is bij NPD projecten heeft zijn 

eigen middelen en doelen die hij of zij dient te behalen. De wijze waarop deze middelen, 

activiteiten en doelen  over de organisatie verspreid zijn (zogenaamde ‘logics of action’) en 

op welke wijze dit invloed heeft op het beïnvloedingsproces naar andere organisaties toe 

heeft tot nu toe relatief weinig aandacht gekregen. Deze inzichten tezamen hebben 

uiteindelijk geleid tot het doel van dit onderzoek: inzicht verschaffen op welke wijze 

organisaties elkaar beïnvloeden binnen de context van NPD projecten. Deze inzichten 

moeten uiteindelijk eenieder die betrokken is in NPD projecten handvatten verschaffen 

om optimaal te kunnen beïnvloeden binnen een NPD context.  

 

Voor dit onderzoek is een aantal stappen gezet. Allereerst is gekeken wat er reeds bekend 

is over beïnvloeding. Ook al is er relatief weinig aandacht besteed aan organisatorische 

beïnvloeding, onderwerpen die gerelateerd zijn aan dit onderwerp kunnen wel inzichten 

verschaffen in relevante aandachtspunten. Daarnaast heeft literatuuronderzoek naar NPD 

projecten inzichten verschaft omtrent de invloed van context op het beïnvloedingsproces. 

Deze inzichten tezamen zijn gebruikt als analytische lens bij de observatie en analyse van 

de vier cases van dit onderzoek.  

 

Voor deze case studie heeft het NH90 project als context gefungeerd. Dit specifieke NPD 

project richt zich op de ontwikkeling van een nieuwe defensiehelikopter, de NH90. De vier 

cases in dit onderzoek zijn de defensie materieel organisaties van zowel de Nederlandse 

als de Duitse overheid, NAHEMA als vertegenwoordigende organisatie van de publieke 

klanten, en Fokker als private partner.  

 

Uit literatuuronderzoek bleek dat NPD als context verschillende complexiteiten met zich 

meebrengt. Uit de analyse van de cases bleek dat de verschillende organisaties op 

verschillende manieren worden beïnvloed door deze complexiteiten, ook al bevinden ze 

zich in dezelfde context. De relatie met belanghebbenden zoals operationele gebruikers 

en politici speelt hierbij een grote rol. Deze relatie zorgt namelijk voor een verkleining van 

de speelruimte die de organisaties krijgen in de samenwerking. Daarnaast bleek dat 

beïnvloeding binnen complexe projecten een iteratief proces in gang kan brengen. Hierbij 

hebben omgevingsveranderingen, zoals politieke machtsverschuivingen en nieuwe 

operationele eisen, een grote invloed op het beïnvloedingsproces.  

 

Als de focus wordt verlegd naar de organisatie zelf, dan blijkt dat de doelen die worden 

nagestreefd op de verschillende organisatieniveaus op één lijn worden gebracht door een 
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transformatieproces dat plaats vindt bij de start van het project. Echter, het feit dat alle 

doelen consistent zijn, zorgt er niet per definitie voor dat beïnvloedingsmogelijkheden op 

lagere niveaus ook worden verbeterd. Daarnaast blijkt dat het escaleren van problemen 

een fundamenteel onderdeel is van het beïnvloedingsproces. Het wordt gebruikt als 

signaalmiddel om aan te geven dat een bepaalt probleem belangrijk is, maar ook om 

hiërarchisch hoger geplaatsten, met een grotere mate van autoriteit, te betrekken in het 

proces. Dit escalatieproces geeft tevens aan dat de relatie tussen verschillende niveaus in 

de organisatie van eminent belang is voor het extern gerichte, organisatorische 

beïnvloedingsproces. 

 

Tenslotte blijkt uit de analyse dat een organisatie die verschillende partners 

vertegenwoordigt binnen een project sterk afhankelijk is van het vertrouwen van die 

organisaties. Als dit vertrouwen wordt omgezet in een hoge mate van 

beslissingsbevoegdheid zal dit een positief effect hebben op de effectiviteit van het 

netwerk als geheel. Dit houdt daarentegen wel in dat de afzonderlijke organisaties een 

deel van hun beïnvloedingsmogelijkheden uit handen geven en daarmee afhankelijker 

worden van deze centrale netwerkspeler. Hieruit blijkt een afweging tussen het nastreven 

van doelen van de enkele organisatie zelf en het nastreven van de netwerkdoelen. Uit de 

analyse bleek dat vanwege het eerder genoemde iteratieve karakter van het 

beïnvloedingsproces, de factor tijd hier een belangrijke rol in speelt. 

 

Het onderzoek vertaalt inzichten op de genoemde terreinen naar aanbevelingen voor de 

praktijk en sluit af met beperkingen en mogelijkheden voor vervolgonderzoek.  

  




