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Nederlandse Samenvatting 

Binnen marketingkringen wordt meer en meer erkend dat kennis en informatie van 

doorslaggevende betekenis is  voor het succes van organisaties. Op basis van marketing 

informatie kunnen strategische en tactische acties ondernomen worden die voordieel 

bieden voor zowel klanten als organisaties zelf. Het geven van een eenduidige definutie 

van ~nform~atie blijkt niet eenvoudig te zijn. Het is na~melijk een co~mplex concept dat 

uit meerdere facetten lijkt te bestaan. Wat echter wel duidelijk is, i s  dathet gebrulk 
va~n informatie om op de omgeving te kwnnen reageren een centraal element in dle 

definitie dient te zijn. Effectief gebruik van marketing informatie blijkt n~amel~jk 

bepalend te zijn om meer marktgericht te opereren en de kans van slagen in een 

uiterst co~mpetitieve omgeving "c vergroten. Dit geldt voor organisaties die op 

nationaal niveau opereren mlaar vooral ook voor bedIrijven d~ie hun diensten 

internationaal aanbieden. Dergelijke organisaties staan namelijk voor de dubbele 

uitdaging om effectief om te gaan met lhet risico en de onzekerheid waardoar diensten 

in het algemeen en internationale markten In het bijzondIer gekenmerkt worden. Olm 

te kwnn~en inspelen op de hoge mate van onzekerheid, ondwidelijklheid en dynamiek in 

de internationale markt voo~r diensten, lijkt het beschikken over goede en betrawwbare 

internationale marketing informatie cruciaal te zijn. 

Gezien het belang van i~nforma~tie alsmede het feit dat er momenteel mede door 

o~ntwikkelingen in de informatie technologie (ITJ en de internationale 

rnarktondersoekpraktijk steeds meer een overvloed aan informatie lijkt te ontstaan, is 
het cruciaal om meer aandacht te besteden aan de effert~~vitelt van informatie voor de 

internationale marketing van dliensten. Dit i s  dan ook dle centrale missie van dezei 

dissertatie. Hierbij gaan we ervan uit dat, om effectief te kwnnen zijn, marketing 

iti~forma"cle daadwerlkeliJik gebruikt dient te (gaan) worden door besluitvormers. 

Aaingezien we informatie als een concept kunnen beschouwen dat uit meerdere 

facetten bestaat, zal ons onderzoek naar de effectiviteit van ininformatie in een 

internationale dienstenrettting ook meerdere perspectieven dienen te omvatten. 

Volgens onze visie zal namelijk voor een succesvolle vervulling wan de centrale miss~e 

aandacht besteed dienen te worden aan de informatie zelf, alsmede de parkijen die de 

in~forinat~ie leveren en de partijen die deze dien~en te (gaan) gebruiken. 

De reden om de internationale dienstverlening als onderzoeksdomein te kiezen 

komt voort w i t  het feit dat een groeiend aantal dienstverleners hun horizon lijken te 

verbreden. Verschillende factoren liggen hieraan ten grondslag. Het aanbod van 

diensten kan nu de grenzen van natianale markten overschrijden, hetgeen 

vergemakkelijkt wordt door ontwikkelingen in de unformatie- en communicatie 
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technolog~e (ICT). Verzadiging van de thu~smarkt kan op die manier vermeden worden. 

Verder wordt het door openstelling van buitenlandse markten steeds meer mogelijk 

voor dienstverleners om lokalle vestigingen in buitenlandse locaties t e  openen en 

samenwerkii~gsverbandPn met lokale partners aan te  gaan. Toeneinende 

internationalisering brengt vanzelfsprekend echter ook strategische en tactische 

problemen met zich mee die roelpen om internationaal marktonderzoek. Zo zorgen 

culturele wevschilieni tussen landen en de onbekendheid met nieuwe markten er 

bijvoorbeeid voor dat meer aandacht geschonken dient te  worden aan zaken als 

internationale promotie- en distributiestrategieën. Verder dienen de mate van 

internationale klanttevredenhei en trends in  de internationale om,geving mauwkeurig 

in het oog gehouden te  worden en is in~formatie over de financiële gevolgen van 

investeringen ter bevordering van de internationalisering onontbeerlijk. 

De centrale probleemstelling van deze dissertatie is als volgt geformuleerd: 

Welke factoren dragen bij tot de effectiviteit vain mar&onderzoekinformatie in 

internationale dEenstwerOenende organisaties? 

Zoals wermeld dienen voor de beantwoording van deze probleemstellin~g meerdere 

perspectieven ilngenornen te  worden. Deze perspectieven worden midldels vier 

verschillende onderzoeksprojecten nader onderzocht. In de hoofdstukken 2 eln 3 wordt 

volgens het informatie attribuut perspedref nader gekeken naar bepaalde 

karakteristieken van infarmlatie en hoe deze gerelateerd zijn aan het gebruik van 

informatie door ibesluitvormers i n  internationale dienstverlenende argaiiisaties. In 

hoofd~stiuk 4 wordt het iinformatie attribuut perspectief aangevuld worden met het 

relirstionele uitwisseling peapedref" De onlderliggende gedachte hiervan is dat de 

levering van i~nformatie in principe een re!ationele uitwisseling betreft "Essen een 

dienstverlener (bijv. de marktonderzoeker) en een cllient (bijv. de informatie gebruiker 

o f  besluitvormer'). Dien~tengearolge zal er voor de bepaling van de effectiviteit wan 

internationalle marktander~oekinformatie~ naast de kwaliteit van de geieverde 

(onderzeek)dienst, ook rekening gehouden dienen t e  worden met interactie 

gerelateerde aspecten. Ons derde en laatste perspectief, het attituide perspectief 

geheten, komt aan bod in h,oofdstuk 5 en richt zich op de interne attrilbutue van 

gebruikers van informatie en het effect hiervan op de effectiviteit van inkern~ationale 

diensten informatie. i-íierbrj wordt gekeken naar het effect wan de attitude van een 

gebruiker ten opzichte van het onderwerp van een onderzoek op bepaalide cognities en 

gedrag met betrekking to t  dit onderwerp en de ma~rktosiderzoekinformatie hierover. 

Meer in het bijzonder wordt ~n hoofdstuk 2 een perspectief genntraduiceerd dat erop 
gericht i s  om het effect van culturele variatie tussen lan~den op infor~matue owelr 



klantenevaluaties voor drie verschillende vormen van dienstverlening te  achterhalen. 

Aldus wordt gedemonstreerd hoe culterrele achtergronden internationale marketing 

iirifovrnatie over service prestaties kunnen nuanceren. Ten gevolge wan technologrsche 

ontwikkelingen wordt het diensten portfolio van veel organisaties uitgebreid van de 

traditionele, persoonlijke dienstverlening naar telefonische en elektronische 

dienstverlening. Meer in het bijzonder wordt de interactie onderzocht tussen de door 

klanten ervaren service prestatie en hun cbilturele achtergrond bij dle totstandlkorning 

van internationale marketing informatle over klanttevredlenheid voor tradition~ele 

versus op technologie gebaseerde vormen van after-sales diensten. De resultaten van 

een empirisch onderzoek laten duidelijk zien dat i~n het geval van deze laatste vormen 

van dienstverlening sultu~ur wan invloed is op de relatie tussen kwaliteit van 

d~ensWverlening en klanttevredenheid. Dientengevolge concludere~n we dat cultuur 

verschillen een belangrijke factar vormen van effectieve marketing informatie voor 

initernatiion~ale die~nstverlening. 

In haofdsE.uk 3 vervolgen we het informatie attribuut perspectief. Ter~ i j l l  uit 

hoofdstluk 2 gebleken i s  dat informatie over culturele verschilien relevant is ziul1len1 

andere soorten wan informatie wellicht ook een ral spelen. Gegeven de aanzienliijkc 

investeringen die veelal met dle international~sering van diensten gemoeid zijn, lijkt 

het derhalve van belang om ook informatie over de financiele gevolgen van 

inwester~ngen in de d~ienstverlening nader te besshlouwen Derhalve wordt er nu 

gekeken naar I-ret relatieve effect van aan- dan wel1 afwezigheid van zowel culturele als 

finan~ciele achtergrond inhrmatie o~p de evaluatie en hetgebruik van internationale 

marktondersoekinformatie door besluitvormers in een dienstverlienende olrganlsatie. 

Witde resultaten van een experiment blijkt dat deze besluitvarmers een gebrek aan 

~nforrn~atie niet zullen negeren. In plaats hiervan zullen ze een strategie walgen waarbij 

ze de ontbrekendie inform~atie zullen aanvullen middels inferenties en aannames. 

Verder blijkt de mate van afwez~ghe~d van informatie d~ie rellevant i s  voor de 

basluitvarm~ng in internationale dierrstverleniing specifieke gevolgen te  hebben voor 

besluitvormer tevredenheid, vertrouwen e0 intentie to t  gebruik van dle inforimatie. 

In hoofdstuk 4 wordt dan vervolgens het informatie attribuut gezichtspunt 

aangevuld met de relationele uitwisseling benadering. Aalngezien marktonderzerek 

gezien kan warden als een die~nst die door een onderzoeker aan een gebruiiker c.q. 

beclwitvornrer verleend wordt, r a l  voor de bestudering van effectiviteit van ~nformatie 

voor internationale dienstverlening het in overweging nemen van relationele aspecten 

nuttig kunnen zijn. Meer in het bijzonder wordt in dit hoofdstuk. naast in"Folrmatie 

gerelatee~rde factoren, gekeken naar welke ke~nmerken van de onderzoeker het gebruik 

van informatie mogelijk beinvloeden. Aangezien ook academische rsnderzoekscentra 

zich in de afgelopen jaren rneelr en meer geprofileerd hebben als volwaardige 
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~ n d e ~ z o e k s p a r t n e ~  word t  in  d i t  ~ndeazoeksproject expliciet gekeken ,?aar d i t  type 

leveranciers van hformat ie.  De resultaten wan een twert.Jarlg empirisch onderzoek 

suggereren dat tevredenheid van informatie gebruikers cruciaal is voor het genereren 
van ver-tfouwen en bevorderen van informatie gebruik In  beide jare17 blijken zowel 
inlhoiudelijke kwali teit  als eigenschappen van de onderzoeker de voornaamste 

determilnaniten van tevredenheid t e  zijn. In een vroeg stadium van de relatie tussen 

onidlerzoeker en informatie gebruiker word t  nnforrnatie gebruik verder beinwlioed door 

de mate  waarin de informatie politiek aanvaardbaar is. Wanneer de relatie zich verder 

ontwikkelt l i jkt vooral de mate van wertrowweri in  een onderzoeker een steeds 

belangrijkere rol t e  gaan spelen, aangezien d i t  dan een d i rec te f fec top het  gebruik val1 

informatie bl i jkt t e  vertonen. 

Na gekeken te hebben nlaar zowel de in fo~rna~t ie  zelf als de leverancier hiervan 

werp t  he t  laatste onderzoeksproject dat  centraal staat in hoofdr;tuk 5 een nadere blik 

op de informatie gebruiker. Door het aPti.twde perspectief t e  volgen ward t  n u  getracht 

o m  intenties t o t  selectief gebrulik waln internationale klanttevredenheid informatie t e  

vaarspellen u i t  de sterkte van een att i tude van een besluitvormer t en  aanzien van d i t  

olnderwerp. De resultaten van een empirisch onderzoek laten zien dat  twee  d ~ m e n s ~ e s  

van at t i tude sterkte, betrokkenheid ('carnmitrnent') en inbedding ('embeddedness'j 

geheten, zowel direct als indirect bijdragen aan het  selectief gebruik van rnalrketing 

Hnformlatie i n  internationale dienstverrening. Indirecte effecten treden dan op via 

cognitieve processen en de selectieve beoordeling van tevredenheid gerelateerde 

informatie. 

Om dle centrale missie van deze dissertatie, he t  verkrijgen Van een beter inzicht in 

de effectiviteit van marketing informatie i n  internationale dienstenmarketing, t o t  een 

succesvol einde t e  brengein word t  tenslotte iin hoofdstuk 6 een ui t  meelrdere facetten 

bestaande visie geforrnwlleerd. Deze visie wordt  in  sterke mate gedreven door het  fe i l  

da t  internationale dienstverlleninig m e i  name door voortschrijden~de ilechnolog~sche 

antwikkelingen steeds meeromvattend van aard zal zijn. ICT, Internet, intranet, 
extrainlet, etc maken da t  dienstverleners natianale en internatuonale klanten met  

steeds vernieuwende vormen van dienstver'lenlng kunnen bereiken. Ondanks de veel 

gehoorde gedachte dalt cultu~ur ~n een dergel~jke setting er niet meer tae doet, bl i jkt uit 
deze dissefiatie het  tegendeel Door de grotere onzekerheid en complexi~leit  vanl 

diensten, i n  combinati~e met  de crossculturele diversiteit wan internationale markten, 

t a l  er een sterkere behoefte ontstaan aan cultureel verantwoorde 
onderzoefAstechnieken die resulteren i n  effectiewere ~nforrnat ie die beier bruikbaar 15 

woar modern management van internationale diensten. Om dlf onzekerheid die met  

rnternatiofnale dienstverlening verbonden IS t e  reduceren dient deze informiakle 2 0  

rncPgelijl< t e  r i j n  el.i, naast culturele aspecten, aok inzicht t e  verschaffen in  



bijvesarbeeid de financide gevolgen van investeringen in internationale 

dienstverlening Daarnaast dienen voor de effectiviteit van informatie bepaalde 

attributen, zoals de in~haudeiiijke kwaliteit, alsmede relatiarrele factoren, zoals het 

genereren van vertrouwen tlussen informatie leverancier en gebruiker zeker niet 

onderschat "c worden. Teveris zal een beter begrip wan de informatie gebruiker en 

zijn/lhaar attitudes resulteren in informatie die effediever gebruikt kan worden voor 

de inte~rnationale m~arketing van diensten. De dissertatie sluit tenslotte af met een 

pe~rspectief op toekomstig onderzoek betreffende dit thema. 




