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SAMENVATTING 

Inleiding 

Bedrijven werken steeds vaker samen met externe partijen, zoals klanten 
en werknemers van andere bedrijven, voor het (mede-)uitvoeren van hun dien-
stenprocessen. Hierdoor kunnen diensten beter toegesneden worden op de 
individuele wensen van de klant wat ervoor zorgt dat deze bedrijven competitief 
voordeel behalen. Bedrijven zijn tevens actief bezig hun klanten en partners op 
te leiden waardoor de prestatie van deze groepen verder verbetert. Een voor-
beeld van een dergelijke dienst is het verkopen van je eigen huis via 
http://www.makelaarsland.nl, dat een alternatief biedt voor de traditionele ver-
koopmakelaar en de laatste jaren steeds populairder wordt. De verkoper zorgt 
zelf voor de foto’s van het huis met bijbehorende verkooptekst en de rondleiding 
van potentiële kopers. Makelaarsland taxeert de woning, zorgt ervoor dat tekst 
en foto’s op Internet te vinden zijn, en begeleidt de verkoper tijdens het proces. 
Op de web site van makelaarsland is uitgebreide informatie en zijn handige links 
te vinden om de klanten te helpen. Naast het uitbesteden van taken aan de klant 
besteden bedrijven ook steeds vaker diensten uit aan andere bedrijven, zoals 
onafhankelijke distributeurs die producten van een fabrikant verkopen.  

Behalve lagere kosten en diensten op maat kleven er ook nadelen aan deze 
vorm van dienstverlening. Er ontstaan vaker problemen die tot ontevredenheid 
van de klant leiden en veel partnerschappen tussen bedrijven falen of worden 
voortijdig beëindigd. Oorzaken van deze problemen zijn onder andere de oner-
varenheid en het gebrek aan kennis van de externe partij. Deze dissertatie gaat 
daarom in op de vraag hoe dit type dienstverlening tot een succes gemaakt kan 
worden. Hiertoe richt het onderzoek zich zowel op klanten als op medewerkers 
van andere bedrijven. De nadruk in de drie empirische studies ligt op het verbe-
teren van de prestatie van de klant of partner door middel van het ontwikkelen 
van kennis met behulp van het aanbieden van informatie en training. De centrale 
onderzoeksvraag van deze dissertatie luidt als volgt: Welke mechanismen zijn 
van invloed op de effectiviteit van kennisontwikkeling van klanten in termen van 
de prestatie van deze externe partners? 

Om deze vraag te beantwoorden gaan we in de eerste studie in op de vor-
ming van taakspecifiek zelfvertrouwen, of self-efficacy, tijdens het zoeken van 
informatie en de gevolgen hiervan voor dienstenevaluaties. In de tweede studie 
wordt onderzocht hoe consumenten hun self-efficacy veranderen nadat ze een 
informatiebron hebben bekeken. Tot slot wordt in de derde studie gekeken naar 
hoe werknemers gemotiveerd worden om nieuwe kennis van training toe te 
passen op hun verkoopactiviteiten.  
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Antecedenten en Consequenties van Self-Efficacy 

In hoofdstuk 2, het eerste empirische hoofdstuk, identificeren wij anteceden-
ten en consequenties van self-efficacy tijdens het zoeken van informatie door 
nieuwe klanten. Online beleggen via een Nederlandse bank is gekozen als 
onderzoekscontext. Door middel van een online survey aan studenten is onder-
zocht hoe self-efficacy wordt beïnvloed door de evaluaties van informatiebron-
nen. Drie verschillende websites, namelijk die van de bank, een online beleg-
gingsmagazine, en een online beleggersforum, zijn aselect voorgelegd aan de 
respondenten. Deze werden vervolgens beoordeeld op hun betrouwbaarheid en 
kwaliteit van de beleggingsinformatie. Respondenten gaven ook aan hoeveel 
self-efficacy, of vertrouwen in hun capaciteiten om online te beleggen via de site 
van de bank, zij na aanleiding van de aangeboden informatie hadden. Na het 
bekijken van de drie bronnen evalueerden de respondenten de online beleg-
gingsdienst en namen ze een fictieve beleggingsbeslissing. 

Uit de studie blijkt dat betrouwbaarheid van de bron en kwaliteit van de 
aangeboden informatie belangrijke voorspellers zijn van self-efficacy en dat deze 
effecten niet in dezelfde mate toe te schrijven zijn aan de drie aangeboden 
bronnen. Hoe lang respondenten zochten naar informatie blijkt verassend ge-
noeg niet van belang voor hun self-efficacy. Het positieve effect van betrouw-
baarheid op self-efficacy is vooral terug te voeren op de betrouwbaarheid van de 
onafhankelijke partij, en dat van informatie kwaliteit vooral op die van het bedrijf. 
Deze effecten worden respectievelijk versterkt of verzwakt door hoge betrokken-
heid van de klant. Self-efficacy beïnvloedt op zijn beurt gepercipieerde prestatie, 
de waarde van de dienst, en gebruiksintenties.  

Updatingpatronen van Self-Efficacy Tijdens het Zoeken naar Informatie 

Hoofdstuk 3 gaat in op de ontwikkeling van self-efficacy tijdens het zoeken 
van informatie. Als consumenten nieuwe informatie tot hun beschikking hebben, 
maken zij onbewust de afweging of ze hun self-efficacy wel of niet veranderen. 
Deze studie gaat in op het veranderen van self-efficacy naar aanleiding van 
informatie. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat self-efficacy mentaal bijge-
werkt wordt na een prestatie of een taak, dit onderzoek toont aan dat dit ook het 
geval is na het lezen van taakinformatie. De studie laat tevens zien dat niet 
iedereen hetzelfde op informatie reageert: voor sommigen heeft nieuwe informa-
tie een positief effect op self-efficacy, voor anderen een negatief effect, en voor 
een groot deel van de consumenten heeft het geen effect. Welk type bron op dat 
moment is gelezen, maakt daarbij niet uit. Deze verschillende updatingpatronen 
kunnen worden verklaard door verschillen in ervaring en inspanning. De groep 
die zijn self-efficacy verhoogt tijdens het zoeken van informatie, heeft de minste 
ervaring en spendeert veel inspanning aan het zoeken. De andere twee groepen 
hebben meer ervaring, maar de groep die negatief reageert op de informatie in 
termen van self-efficacy spendeert de laagste inspanning aan het zoeken. Deze 
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groep behaalt ook een veel lagere objectieve prestatie dan de andere twee 
groepen. 

De Pay-off van Kennisinvesteringen in Partners 

In plaats van consumenten richt hoofdstuk 4 zich op werknemers van ande-
re bedrijven. De relatie tussen fabrikant en zijn distributeurs staat centraal. 
Fabrikanten investeren veel in training van medewerkers van distributeurs. Vaak 
verkopen deze distributeurs een portfolio met producten van de fabrikant en zijn 
concurrenten, iets wat wij non-exclusiviteit hebben genoemd. Dit type partner is 
minder afhankelijk van de fabrikant en daardoor meestal minder gemotiveerd om 
hard te werken voor de fabrikant. Dit brengt een groot probleem met zich mee: 
hoewel fabrikanten de verkopers wel moeten trainen omdat ze van hen afhanke-
lijk zijn, kunnen non-exclusieve partners deze kennis ook gebruiken om produc-
ten van concurrenten te verkopen. Dit noemen wij het training-agency dilemma. 
Door middel van een online survey aan verkooppartners van een multinationale 
fabrikant van computertechnologie zijn de effecten van een salestraining op de 
verkoop van producten van de fabrikant geanalyseerd. 

De studie toont aan dat non-exclusieve partners inderdaad minder kennis 
van training omzetten in hogere prestaties dan exclusieve partners. Wij identifi-
ceren een aantal condities die dit probleem verminderen. Kennistoepassing van 
non-exclusieve partners wordt verhoogd door het aanbieden van fabrikantspeci-
fieke kennis. Als non-exclusieve partners veel algemene kennis opdoen, die zij 
kunnen gebruiken om te verkopen voor andere bedrijven, denken zij dat ze niet 
meer zijn gaan verkopen voor de fabrikant ook al is dat in werkelijkheid wel het 
geval. Tevens zijn verschillende contextuele condities van invloed; als een non-
exclusieve partner veel belang hecht aan het leren van nieuwe dingen, zorgt dat 
voor een hogere kennistoepassing, net als het werken in een professioneel 
bedrijf gericht op dienstverlening (zoals een consultancy bureau in plaats van 
een distributeur of reseller), en het werken in een cultuur waar de nadruk op het 
belang van het collectief in plaats van het individu wordt gelegd.  

Conclusie 

Uit de drie empirische studies zijn een aantal algemene conclusies te trek-
ken. Ten eerste reageren mensen anders op informatie en heeft meer informatie 
of kennis niet altijd positieve effecten. Ten tweede blijkt motivatie een belangrijke 
rol te spelen in de effectiviteit van taakinformatie op prestaties. In de drie studies 
hebben betrokkenheid, inspanning, en condities die opportunistisch gedrag 
verlagen een grote (soms indirecte) impact op prestaties. Ten derde kunnen 
bedrijven door het aanbieden van informatie via hun website of via training de 
prestatie van hun klanten en partners verbeteren. Dit gebeurt op een directe 
manier door het verbeteren van vaardigheden en het verhogen van kennis, maar 
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ook indirect door middel van mechanismen zoals het verhogen van self-efficacy 
en motivatie. 

De resultaten die beschreven zijn in dit proefschrift geven meer inzicht in 
het samenspel van informatie, persoonlijkheidskenmerken, en situationele facto-
ren die de effectiviteit van kennisontwikkeling bij klanten en partners beïnvloe-
den. Voor bedrijven geeft dit proefschrift suggesties voor betere klantensegmen-
tatie op basis van motivatie, ervaring, en eventueel bedrijfscontext. De studies 
geven tevens richtlijnen voor het aanbieden en structureren van informatie of 
training aan klanten. 


