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Nederlandse samenvatting 

Hoe .;tuurt een onderneming haai verkxroporganrsatie aanq Deze vraag s t a  centraal in d ~ t  proefsclzeiít 
Aansturen of beheersen 1s hierbij veel meer dan het conlroleren of de vooropgestelde verkoopdoelstelllngen 
zijn bereikt. Het 1% het mritiveren en inspkeren van verkooppecsonml weel meer k bereiken dan het 
realiseren van de orpan1hat1doel~telU1ngen. Wet 1s ook detecteren en corrigeren van verkaopinspmingen die 
niet her gewenste resuliaat opleverear. Op &t miomma lijken ondermkers zich vooral op planning en 
implementatievraaigsti~kken te concentreren. VrmgstuBen over het gebrutk en de effectivireit van 
heheerstngsinsrnimenten blijven ineestal onbeantwoord Hel accent in dit proefschrift ligt daarom ook op her 
beschr~jven van k q t  practices' van een mtal  bedrijven oin zo rrirer inz~cht In: venvemen ia dit relatief 
rinbekeiid undersoehgebred van mket ing  en cales n?iiaiiageineni. Om een goede bdans tussen de 
iheoricvormsnrg ecu de management praktijk te vermgen is er voor een volgende opbouw van hoofdstukken 
gekoten 

In hoofdstuk 1 wordt het onderzoeksgebied van dit proefschrift besproken. E3ierbuj wordt er aandacht 
bcsieed aan de nieuwe invulling van de verki»opfunctre. Het genereren van verkcvopermsacties blijft de kern van 
dere bednïjfsfwnctse. Evenwel worden sleeds meer relahegerlchte acbívrteilen steeds belangrijker. Deze 
acliviicitcn richten ztch meer op het genereren van @artsacties in de toekoinsr De oorzaken en de gevolgen van 
dete tiansrorman~e van dc verkooph11ct~e worden in dit hoofdstuk verder toegelicht. Daarnaast wordt em. nn Ernet 
kort het onderzoek naar marketing- en verkoopbeheersing besprokeiu. Op basis van deze literatuurstudie wordt 
de focus eir dc doelstellingen van deze studie verder toegel~cht. Tenslotte worden de onderzoeksvragen en de 
opzci vaii de < ; t t~d~c  verder ioegelicht. 

i-ioofdsnuk 2 onlwikkell het theoretisch raamwerk van daze studie. De start is een literatunronderzuek 
naar de begrrppen 'heheersing%proccs" en %eliicersingeysteem" om een theoreilisch raarnwerk te bepalen 
Uitgangspwiir van dit raarnwerk tqln de bevindingen van R N. Anthony. Slap voor stap wordt dit raamwerk 
opgebol~wd. en verder aangevuld ineb de bevindingen van E. Flamhollz en andere oorierzoekeirs Damaast 
wordt el :nni?daiclii. besteed aan het ontwerpen van beheersingsyslcmeri en div gevolgen van ~ystecmontweyen 
Teiislotie wordt er aandacht besteed aan de ontwikkelingen i n  het onderzoehgebied van sales control vanuit 
het vakgebied 'mailagcrnen~ conrrol'. 

In liioofdst~ik 3 wordt het theoretisch raamwerk dat 4n hoofdsliik 2 is afgelerd en toegepast op de 
verkooyfunctle. leder onderdeel van Ilaet raamwerk wordt aangevuld met de bevindingen vanuil de sales 
mailligement íiteral~ii~r. 

I-1ool'dst.uk 4 behalideli de onderzoehmethode van deze studie. De gekozen onderzoeksnnethode I\ 
inductief van aard. I e  dieorievosrning vindt plaats aan hand van de bevindingen van case studies. h1 lier 
vaorondemoivk zqri ecrr zestigtal bedrijveil benaderd Hel doel van dit onderzoek was tweeled~g 

hel ~i~itwikjkeJe~~ van een vragerilist die alle onderdelen van het theoretisch raamwerk afdekt: 
* hel verweiyen van inzicht mil inmagemerit pK4klijkel.d. 

011 hrisih van deze bevindi~igeir werd eeiu nreirliodiek voor Iïei case study onderzoek ontwikkeld D e ~ e  
iiwiliotlrek bc\lon~d erina dal eet-$1 eeii aanral bcdrijvcn uifl &&n bedr~jfstsk wciíien benaderd. Aan hand vasu Je  
bcviildiiigcil wcrden es eeiu 8:lnl:al beílaqven geselecteeid ]riet. het duel orn ver\cliillen ín maraagemncnt pnaktiijkeri~ 
verder ie oneler~oeken In 0rir.e studre bleek al ?nel dat er verschuilen weueii tussen functionele en? 
pioccsgericliac bedirjven. Op basis vaii Je eerste bewindirzgeri werd besli.st o111 de oiiiderzoeksinsp~~~niazgen op 
[wee fiiticlioiiele ern twee pnocesgeri~hte oiidernrtriingen tc richieii. 

lil EiooWctirk t) uiordcn de rcsullalen ~ ~ ~ i r i  liet ondermek besproken. Hierbij r q s n  bev~nd~ngei~ gegroepeerd 
1011~1 de ve~~~hiIIendc: aniderdelei1 viiii liet theoretiscl~ raimiwerk. Tevens. worden de overeenkomsten er1 
ver scliil leii. verder roegelicht 

klooldsruk S Ircvat een samrnv:htliinig v:iiiu de belaiigrijksle bevtndmgen eia ininpltcatiies van dit ondcrzock 
Tot \lot wordt pr ook aandacht besteed il~iii liieuwc «nclea~oeksgebiedeii 




