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Nederlandse Samenvatting 

Uit de  service marketing literatuur blijkt in toenemende mate dat innovatieire 
managementbenaderingen, zoals het geven wan meer vrijheid en bevoegaeden aan 
medewerkers en het werken in teamverband tot hogere iuiedewerkerteli~lide~~l~eîd~ en 
klantte~edenheid leiden. Veel bedrijven melden daarnaast aanzienlijke productiviteits- 
stijgingen als gevolg van de invoering wan zelfshrende teams. Ook in de huidige 
wetenschappelijke liieratuur is een groot aarrtal boeken en askikelen gewijd aait teams 
van medewerkers die zelf hun dagelijkse werkzaaxiihcden reguler~eil, 

Het cruciale kenmerk dat zelfs~urende teams anderseliieidt va11 eeams i t ~  Jret 
algemeen is het gegeven dat zelfsturende teams bestaan uit medewerkers die 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het reguleren en uitvoeren van col~splete taken 
met betrekking tot een te leveren product af dienst. Vanwege de hoge inale van 
vrijheld, hebben zelf~tureside teams meer controle over de groepsnormen, het gedrag 
van individuele teamleden en de effectiviteit van Eiel teain. Typische 
verantwoordelijkheden die atm de teauinieden gedelegeerd worden, betreffen het 
managen van dagelijkse activiteiten, her op peil houden van de productiviteit en hct 
reguleren van de kwaliteit van afgeleverde producten en diensten. De taken binnen 
teams worden vaak gerouleerd over de teamleden oin de rnedewerkers veelzijdig te 
maken, wat leidt kot ralflexibiliitcit en job entichment. Een zelfsturend team kan 
worden gedefinieerd als: 'ken groep medewerkers die wederzijds afl~asLUte&ijk van 
elbaar zijn, over coinplernentaire vaardigheden beschikken en gezamierdi-ik de 
bevoegdheid en verankwoordelijkl~eid dragen voor het managen en uitvoeren va11 
relatief volledige taken om daarn~ee duidelijk gespecificeerde teamdoelen te 
realiseren." 

Her principe van zelfs'snwring is vr3omauneUijk gebaseerd csp de saciaalteshlilbsche 
systeemtheorie. Een basisassumptie van deze theorie is dat de gezamei~lykc 
aptimalisering van sn~iale  systemen en taakgerichte 8ysterner.i biniletr de organisatie 
een belangrijke voorwaarde vorn-it voor het functioneren van zelf'sturende teams. 
Ondanks het stijgend aantal wetenschappelijke st-udiies over teamwork eal zelfsturing iru 
de dienstverlening, is er weinig bekend over de aard van het dienstves3ierzingsproe:es 
binnen zelfsttirende teairis en de effecten hlewan. Sinds her gebruik van zelfsterretldc 
Leams steeds meer gemeengoed geworden is, i s  het vali belang om te onderzoel<en 
wclke sociale en taakgerichte aspecten de kwaliteit van dienstverlening beïnvloeden. 

In de inarketin8 literatuur is het algemeen aanvaard dat dc aai~wezigheid van 
een service kliinaat binnen dienstverlenende orgai~isaries een cruciale detirrsninant 
vormt voor externe marketing effectivi~eitscriteLia. De aandacht in wetcnsc1"ippclijli 
oruderzoek voor het fenican~eei~ "'service klimaat" wndersrrcep.a dit. Ondanks de centrale 
r01 van een service klimaat binnen bedrijven, is ei- weinig bekend ovcr invloed van 
groepsprocessen en orgai~lsatorische fa~tioren die het service klimaat b~nnen 
selfsturende teams bepalen. Daarnaast is het vanwege de operationele aard van het 
w:erk klimaat binnen teams ook van belang om mees alindacht tc besteden aai? de 



gedragsaspecten en attitud~s die bepalend zijn voor het bewerkstelYigen wan een 
dergel ijk sew ice klimaat. 

Een ander aandachkspunt betreft de externe marketing uitkomsten van service 
klimaat binnen zelfvturende teams. In tegenszelling tot productiebedrijven, waar het 
productieproces onzichtbaar is voor de klant, zijin service organisaties betrekkelijk 
"open'hrganisaties waarin klanten een prominente rol spelenl. Immers, klanten zijn 
gewo;cri.ilijk in staat om het dfenstverlwingsproces waar te nemen en nemen er va& 
zelfs deel aan. Olm de eflectiviteii van zeli-sturendr teams in het dienstverleningsproces 
goed te kunnen evalueren 1% her dus wan belang orn interne effectivlteltcni~tstawc~~ 
(b.v., medewerkertevredenheid, en betrokkenheid bij de organisatie) en traditionele 
prod~~ctiviteitsmaaistaven te complementeren met klantevaluaties over de kwaliteit van 
het dlcnstwerlenrinrgsproces alsimede indicatoren wan klantgedrag. Het onderzoek naar 
zelf~aiurlende teams vereist dus een interdisciplinaire aanpak. Tot dusver hebben 
verschillende onderzoeken gericl~t op de link tussen interne e11 externe 
effeciiviteitsmaatstaven het effect wan klanlgeriehte aspecten binnen de organisati~e op 
klsntgcbascerde parameters cn productiviteit vaomamelijk onderzocht en aangetoond 
op het niveau vail dIe organisatie, t e w i j l  weinig bekend is over onderzoek op 
teami~ivemu. 

Service kliii~aat belichaamt het sociaal dyiia11~ische aspect van team effectiviteit. 
De sociaalteclinische systeemtheorie benadrukt daarnaast het belang wan taakgerichte 
aspecten, zoals werkprocespatronen en IT systcirien als belangrijke detemiriai?ien van 
team effectiviteit. Door de opkomst van lT systemen bedoeld ozn het 
dienstverlenitigsproces te ondersteunen, hebben veel recente studies het belang van het 
gebruik van IT bij I-iet verlenen van diensten klanten onderkend. Weinig onderzoek 
L 

heeft zich echter gericht op hel gebruik van 1T door ieaaninedewerkers die in direct 
coaaaacl. met de klant staan. 

De centrale doelstelling van deze dissertatie is: bepaPen waf de invloed van 
i.e@furersde teams is op de .mat-kkeNng ejècfiviireit var1 diensberSenend bedijwen. 
liicrioe iorii~uleren we de volgende onderzoekswragen: 

1) War is het eifeck wan service klimaat in zelfsturende teams die diensten verlenen 
aai? ~oikeli.jke klanten jlaoaf'd3tuk 2) 

2) 1s lrcl effect van service klimaat in zelfsturende teams afiarikelijk van het type 
dienst dut ~ivosdt verleend'! (h~~(31CIstikk 3) 

3)  Wnl is heit effect van adaptief en proactief' problee111 oplossingsgedrrig in 
zeliht~is-er~de learns'? (hoofdstuk 4) 

4) Wat is efkct val? het gebruik van infan,i4natietechnt3Iogie in zelfsturende teams? 
(lhooCoisr~ik 5 )  

Service Klimaat in Zelfsturende Teams: Eeni Studie in de Zakelijke 
Markt 

In I~oofdsti~k 2 onderzoeke~~ \ve het fiiaictioneren wan zelfsturende teams van service 
rnontctirs die onderl.iowdsdiensien verheneik aan zakelijke klanten. Zn de eerste plaats 
o~~~vvikkelen wc een gedetailleerd coi~ceptueel raamwerk van antccedenten en 
~iitkorinsten van service klitnaat in zelfilurende teams. Ten tweede bepalen we middels 
statisclie anlalyses de antecedenten en imitkori~sten van service klimaat in tearrus. 



Met onderzoek vond plaats bimien de after-ssles service afdeling van een bledrijr' 
clat kmtoorapparatuw produceert Daarbij werderna de perceplies valx ttoarirleden die 
anderhoudsrepamties verrichtten aan kantoorapparaten bij zakelijke klanten gemeten. 
Uit de resultaten blijkt dat organisatorische factoren, groepsiTactoren en, in mindere 
mate, medewerker-specifieke factoren het service klimaat 'biilnen zelfsttkrenlfe teams 
bepalen. Kostom, service klimaat in teranns blijkt het resarltaaii van individwel~ een 
geaggregeerde factoren. Verder, tonen we aan dai blij tennis met een sterker service 
klimaat de kwaliteit van de service positiever door klanten wordt benosdeelid es] dal 
deze teams er beter in slagen de onderhoudsbeurten iii édn keer af Ie ronden. 

Service Klimaat in Zelfstinrende Teams: Een rCorntingenitieibe111dering 

In hoofdstuk 3 onderzoeken we verder de rol van service kiinilaaat binnen zelfst~irende 
teams die diensten werlleneiz aan particuliere kiaritesi. In \/ergelijking met het vorige 
hoofdstuk rnakcm-i we in dit hoofdstuk expliciet gebruik van een sociaal 
systeemperspecJief. We ricliten ons hierbij op de verscliille~~de mderstew~~ende sociale 
processen binnen en tussen iean1s in de organisatie en benadruuen het belang van 
deze in~erpersoonlijke processen voor de effectiviteit van zelf'sturende teams. Ten 
eerste onlwikkelen we een conceptueel raaniwerk van antecedenteai eii uitkoii~sten van 
teaiin service klimaat vanuit een sociaal systeernperspectiet Ten tweede bepalen we in 
hoeverre de antecedenten en uitkonisten v m  tearil service klimaat aifl~ankelijk zijn van 
hen type service setting (eiiaalwerk diensten versus gestandaardiseerde diensten). Ten 
derde analyseren we de effecten van de antecedente11 op service kliinaal op individueel 
en1 groepsniveau. 

Tirit onderzoek werd uitgevoerd bij een Nederlandse bank. Hierbij werderr de 
anieningen van zowel team medcvverkers als hun klanten gemetema. Uit de resultaten 
blijken positieve individuele effecten van zelfsturing tolerantie, flexibiliteit, i~~terteam 
en intrateam support op team sewice klimaat. Verder bilijkt op groepsniveau dat laet 
effect wan intrateam silpport extra variantie in team service klimaat verklaart en is er 
sprake wan een positiei interactie effect tussen inaaiwerk services e11 flcxibihilei!. 
Daarnaast, blijkt dal de verschillen in team service klimaat iusserr teams gerelateerd 
zij~ni aan externe uitkomsten, zoals waargenomen service kwaliteit, koopgedrag-. cn 
prodrictjviteit. Ten slotte laten de uitkomsten van hel iondemoelk zier! dal de rclliilie 
tussen learil service klilllaat er1 waargenomen service kwallteii sterker is in maatwerk 
services dar? in relatief gestandaardiseerde services. 

Het Effect van Adaptief en Proactief Probleem Qplossingsgedrag: De 
Ra1 van Zelfsturende Teams 

In hoofdsnlk 2 en 3 hebben we rol van kain service klimaat in zelfsturende tcilims 
bestudeerd. Het service klimaat In zelfsturende teams is een integraal concept dat a.lc1-i 
vooral kenznerkt door expliiciiete geclragingen die cluideliijk van elkaar oncleischciden 
zijn. In dit hoofdstuk maken we een onderscheid tussen adaptiel gedrag en proactiel' 
gedrag bij het oplosseu~ van service problemen door zelfsturende teaiils. We maken 
daarbij weer gebruik van he< sociaal systeemperspectief De eerste doolsiilling betreft 
het ontwikkelen van een conceptueel raamwerk van antecedenten e11 uitkomsten van 



adaptief en, proactief problleem oplassingsgedraig. Als tweede doelstelling geldt het 
bepalen van de vcrschillesi in antecedenten en uitkomsten tussen adaptief en proaetid 
gedrag. Ten derde analyseren we de antecedenten wan adaptief en psaiaciief gedrag op 
Bndivlduccl en gsaepsniveau 

l iel  onderzoek werd wedererm uitgevoerd bij een Nederlandse bank waarbij de 
meningen van team medewerkers en hm klanten over met name klachten en service 
problemen werden bevraagd. De uitkonrst~en van het onderzoek tonen po~sitieve 
individuele effectten van zelfduring tolerantie, organisatie support, Interteam support 
ei? int~lelcain supparl op zowel adaptief als proactief werkgedrag. Daarnaast blij~kt een 
positilef gsocpseffect van intrateam support op belde typen probleem oplossingsgedrag. 
IiJeze resultaten geven aan dat adaptief en proactief probleem oplossingsgedrag in 
zel.17sturende tearns op dezelfde basis zijn gestoeld en afhankelijk zijn van een service 
gcrichte cultuur binnen de lcairis. Met betrekking tot uitkomsten wan adaptief en 
praaetieí' probleem loplossingsgedrag, bli~ken echter duidelijke verschillen. De 
resultaten geven aan dat een hogere mate wan adaptief gcdrag leidt tot hogere 
Ytlant~evreclenBheid inet dc klachtajhandellitrg, en sterkere klantloyaliteit, terwijl 
prloaclief gedrag juist leidt tot belcr koopgedrag. 

Het Effect van het Gebruik van Informatie Technologie in 
Zelfstunende Teams 

In \foorgaarrdc hoofdstrikken lag de nadruk op dc rol van sociale proeessen binnen ei1 
tussen zel~sturendi. teams. In hooldstiuk 5 rlelrter? we ons vooral op taakgerichte 
aspecten en onderzoeken we de invlaed van het gebruik van IT bij het verlenen van 
diensten?. Als eerste ontwikkeleni we een conceptueel raamwerk van antecedenten en 
-luitkomsten van het gebruik van standaard en op-maat-gemaakte lypen IT door 
zelfstwendc teairis. Vervolgens hebben we dit conceptueel raaiiriverk empirisch getest. 
Ten derde zijn we nagegaan wat de verschillen zijn tussen het gebruik van standaard 
eir op-inclal-geinaalctc type12 IT. 

Bit miderzoek werd vcrriclrt bij een Belgische bank waarbij de meiliingen e11 het 
gedrag van baraktnedcwerRers rilel betrekking tot 1'T werd geineten. De uitkomsten van 
Uwt onderzoek leizen positieve individliele effecten van relfst-liring tolerantie, 
gelorriuiksgclnLik, eii iianova~icve attitiide up liet gebruik van standaard liT and positieve 
indivicliiele eiireetcn van zelfsturilig toleraiatie en waargenomen nu8 op op-tuiaal- 
gemaiikte IT. Daarnaast blijken er groepseilècten van interteam netwerk en 
waargenamen nxut op hct gebruik van standaard 1T en groepseffecten van Interteam 
nciiwerk en risicoi~lijdende attitude op het gebruik van klantgerichte 17'" 'Tenslotte, 
toiaril de re sult al er^ dat zelfsturende keains die meer gebruik maken wan klantgerichte 
IT E-ingerc Ikilan~evredeiil~eidsscoaes en prod~ictiviteitscijfers hebben. 

De uitkoznsten van ons prcrriiat.ieotiderzoek geven aan dat het service klimaat en 
klaaatgeaiclit gedrag in zelfsturende teams sterk cvardt beïnvloed door sociale 
processen, zoals de maie van autoriomie en de onderlinge bereidheid bij team 
medewerkers om clkatas te l-ielpen bij het leveren van diensten aai1 klanten. Ook in Iret 



geval van taakgericht werkgeQag, zotels lret gebruik vaal IT dolor indiwidtsele 
rnedewrerkers spelen niet alleen Individuele percepties, inaar ook gmepspro~essen een 
belimgijke ral. 

Wat het effecl van klantgericht team functioneren op exteme: inarkding 
uitkomsten 'betreft, biijkt dat zelfsttwende teams met een kwalitatief beilcre 
dienstverlening positiever worden beoordeeld door hun klanten en dar er bij deze 
t e m s  ook sprake is van een hoger gemiddelde dierrstafi~anme per klani. De resulralen 
uit dit proefsclzrifi zijn echter niet eenduidig over de relatie tussen klantgerichi 
fmctioneren van het team en de uiteindelijke productiviteit. Eerz betere dieristverllening 
door t e m s  resulteert veelal niet in een hogere productiviteit. Sonns is er ze li:^; sprake 
vm een negatief effect. Uait dit onderzoek blijk1 verder dat het effect va11 zelfsturende 
teams op externe ~iitkornsten sterker wordt naarrnatc er enige tijd is verstreken. 

Bij het onderzoeken van zelfiturende teams in services blijkt dat het gebruik 
van zelfswende teams effectiever is in maatwerk services dan in ineer 
gestandaardiseerde services. Hen is dus van het belang rekening te houden met hei type 
service omgeving bij het onderzoeken van zelfsturende teams in services. 

Een andere opvallende uitkoi~zst is het gegeven dal de ri-reningen van individmle 
team medewerkers over het functioneren van hun team zijn gebaseerd ap zowel hun 
eigen subjectieve perceptie als op de gemeenschappelijke perceptie van teairviledeili 
binnen hct t e m .  Werkgerelateerde percepties van irlidividwele medewerkers slaat? niet 
esp zichzelf, maar warden via wederzijdse beïnvloeding mede gevormd door de o)verige 
teaiml eden. 

De verwachting is dat in de komende jaren het gebruik van ze81"siuring en 
tearnwork in dienstverlenende organisaties nog verder zal toenemen. Vanwege de 
coi~tinue ontwikkeling van nieuwe techi~ologieEn is het aanlaernelîjkc dat het gebruik 
wan IT systemen een esscntiEle rol gaai spelen bij liet functioi~eren van zelfstwende 
teanils in services. 




