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Nederlandse Samenvatting
Inloiding
Wereldwijd spelen informatie- en communicatictechnologie (ICT) ecu steeds
grotere rol in de dienstensector.

Niet alleen tijdcns de untwikkoling VHII

nicuwe diensten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ICT, maar ook bij de
uiteindelijke levering van de diensten aan de consument Kpelcn doze vonnen
van technologie een steeds belangrijker rol. Meer en meor bedrijvon brcngen allerlei hoogtechnologischc diensten, in de vorm van ondersteuncnde,
faciliterende of aanvullende diensten, maar ook in dc vorm van op zichzelfstaande producten, op de markt. Deze diensten zijn toeguiikclijk via automaten of terminals (zelfbedieningstechnologie), hct internet (c-diensten),
mobiele telefoons (m-diensten) of combinaties hiervan. We kunnen hicrbij
denken aan elektronische bank- en verzekeringsdiensten, elektronischo informatievoorziening, elektronLsche reisboekingen en allerlei vormen van ondersteunende klantendiensten (customer service) etc.
Door razendsnelle technologische ontwikkelingen, vooral in de vorm van
miniaturisering van de gebruikte elektronische apparatuur en dc snel tocnemende bandbreedte en snelhcid van datacommunicatie, de snel veranderende
behoeften en eisen van de consument, en de globalisering van de markt heernt
er in de hoogtechnologische dienstensector echter grote turbulentie. De concurrentie is zeer hevig, waardoor de consument steeds hogere eisen aan de
217

218

NEDERLANDSE SAAfEJVVATTJNG

prijs-kwaliteitverhouding van de aangeboden diensten kan stellen. Bovendien
is de levenscyclus van de nieuwe diensten, voornamelijk ten gevolge van snelle
technologische ontwikkelingen en de hevige turbulentie in de markt, vaak bijzonder kort. Voortdurende innovatie, enerzijds door het transformeren of incrernenteel aanpassen en verbeteren van bestaande diensten, anderzijds door
het op de markt brengen van volledig nieuwe producten, is daarom voor veel
bedrijven in de elektronische dienstensector van levensbelang. Ook is het
regelmatig aanbieden van volledig nieuwe diensten voor veel bedrijven de
aangewezen manier om munt te slaan uit het bezit van een bestaande loyale
klantenkring, via cross-Helling prakt ijken, on in veel gevallen de enige manier
om groei te bewerkstelligen.
Innovatie is dus van levensbelang in de sector, maar het beheren en behecrscn van het innovatieproces is geen sinecure en het mislukkingpercentage
van nieuwe hoogtechnologischc diensten is zocr hoog, terwijl de noodzakelijke
investeringon vaak cvoneens erg groot zijn. De mocilijkhcden beginnen al
bij een poging om een antwoord te vinden op de strategische vragen of een
bopaaldc dienst voor een bedrijf commercieel interessant kan zijn, of de dienst
de merkwaarde zal doen toenemen, nieuwe markten zal openen etc. Grote
onzokorheid met bctrekking tot toekomstige technologische ontwikkelingen,
ontwikkeling in de markt, dc onvoorspelbaarheid van de innovatiestratcgieen
van concurrenton on snel veranderende consumentenbehoeften en -gedrag
inakon hot ncmen van strategische beslissingen tot het ontwikkelen en op de
markt brongen van een nieuwe dienst buitengewoon moeilijk.
Ook nadat een positieve beslissing genomen is om een bepaalde nieuwe
dienst in principe te ontwikkelen, moeten er tijdens de productontwikkelingsfase nog veel beslissingen genomen worden op operationeel vlak, die te maken
hebben met zaken waarover grote onzekerheid heerst. Dit is opnieuw te wij-
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ten aan de enorme dynamiek van de sector. Daarnaast is het ontwikkelen van
nieuwe hoogtechnologische diensten een buitengewoon complex en multidisciplinair gebeuren, waarbij ook iedere operationcle heslissing verstrekkende
gevolgen heeft.
In de literatuur is al lang een verband vastgestcld tassel) de mate waarin
het management een effectieve besluitvonning in praktijk hrengt en de behaalde bedrijfsrosultaten. Wanneer het management het innovatieproces onder controle heeft, door middel van effectieve besluitvorming, mogen wo lumnemen dat de kans op positicve resultaten, in de vorm van de mate van
succes van de nieuwe diensten. ook toeneemt. In do praktijk kan dat bedrijven die hun innovatieproces beter beheersen, door middel van effectievere
besluitvorming, ook substantieel concurrentievoordeel opleveren. De vraag
rijst dus, hoe men de effectiviteit van de besluitvorming tijdens het innovatieproces in de ICT dienstensector kan verhogen. Dit brengt ons bij de
centrale vraagstelling van de dissertatie.
• //oe itan de e/fecttvtterf van de bes/utfvormtn^ in /ie< tnnovattcpruce* van
op m/orma<ie en communtco<ie<ecnno/ogie ^c6a.seerrfe dierwten weryroot
u/onien?
Ora de vraagstelling op gepaste wijze te kunnen uitwerken, hcblx>n w(; haar
opgesplitst in vier deelvragen, die we vervolgens in vier afzonderlijkc en op
zich zelf staande studies behandeld hebben. We brengen verslag uit over deze
studies in de hoofdstukken Twee tot en met Vijf van deze disHcrtatie.
Verband tussen de Taakomstandigheden en de Effectiviteit van
Besluit vormingsst ijlen
De eerste deelvraag. behandeld in het onderzoek waarover in Hoofdstuk Twee
verslag uitgebracht wordt, luidt:
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er een verftand
omslandtg/ieden waaronder de manager fes/issmc/en
moet nemen, en de re/atteve e,/fechirtte»* wan uersc/»t//ende 6es/ui<i/ormmyssttj/en ?

In dit hoofdstuk hebben we onderzocht welke besluitvormingsstijlen er in de
literatuur ondersoheiden worden, onder welke omstandigheden deze besluitvormingsstijlcn gehruikt kunnen worden en welke faetoren een rol spelen ten
aanzicn van heperkingen in de validiteit van de op die manier genomen
beslisHingcn. Cebaseerd op het rclatievc gebruik van twee cognitieve informatieverwerkingssystemen worden er traditioneel een intui'tieve, een analytische en een semi-rationele besluitvormingsstijl onderscheiden. Gebaseerd op
een literatuuronderzoek stcllen we in dit hoofdstuk voor om de semi-rationele
besluitvormingsstijl uit te splitsen in wat wij genoemd hebben een 'gezond
verstand stijl' die gcpaard gaat met een hoge mate van efficientie en een
zeer selectief gebruik van informatie enerzijds en een strategische besluitvormingsstijl an«lerzijds, die gekenmerkt wordt door een intensief gebruik van
zowel analytische informatieverwerking als van experientiele cognitie.
Vervolgens hebben we de vier stijlen ge-evalueerd met betrekking tot hun
relatieve geschiktheid voor gebruik onder verschillende omstandigheden. Ons
onderzoek heeft geleid tot het inzicht dat icdere manager gebruik maakt
van een combinatie van cognitieve processen, die fundamenteel verschillend
zijn in hun inforinaticbchoeften en de manier waarop ze tot een resultaat
leiden. Niet alleen zal een effectieve manager zich door de probleem- en
taak-gerelateerde omstandigheden moeten laten leiden bij het kiezen tussen
wrschillende beslissiugsstijlen, maar hij zal zich tevens rekenschap moeten
geven van de inherente bepcrkiugen die de onderliggende cognitieve processen
aan het gebruik van de verschilleude stijlen opleggen. Samenvattend kunnen
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we met betrekking tot een valide gebruik van de vior geidontitieeordo stijlen
zeggen. dat:
• Een overwegend rationele heslissingsstijl gorechtvaardigd is wannoor or
voldoende ondubbelzinnige en complete informatic annwezig is, on hot
beslissingsprobleem een groto mate van overzichtelijkheid bezit.
• Een overwegend op common-sense gebaseerde beslisaingsHtijl gerechtvaardigd is wanneer het beslissingsprobleem routinomatig en niet extreem belangrijk is, er voldoende informatie is en er redelijke tijdttdruk
heeret.
• Een overwegend op het gebruik van intuitie gelwseerdo lMwlis.sii»gsstijl
gerechtvaardigd is, wanneer het beHlissingsprobleom rolatief routinomatig is, maar weinig expliciet.
• Een overwegend strategische beslissingsstijl de beste oplossing is, wanneer het beslissingsproblecm ongestructureord en niet routinomatig is,
er een combinatie van in sommige oj>ziohten weinig, en in andero opzichton
veel maar dubbelzinnige informatie besohikbaar is, en wanneer er relatief snel rclatief grotc veranderingen in de ornstandighoxlon optreden.
Ook werden er in dit hoofdstuk verschillende factoren gc'identificeerd die de
validiteit van het gebruik van de verschillende stijlen modereren, zoals tijdsdruk, turbulentie, en de aanwezige ervaring.
Antecedenten van Effectieve Besluitvorming in
Hoogtechnologische Diensteninnovatie
In moderne innovatieprocessen, waar de besluitvormingKautoriteit Hterk gedccentraliseerd is, speelt de productmaoager een zecr t>elangrijke rol in het
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succesvol ten uitvoer brengen van individuele innovatieprojecten. Er is er,
wcinig bekend met betrekking tot de factoren die een rol spelen in het tc
stand komen van effectieve besluitvorming op het niveau van de productnu
nagcr. In het onderzoek waarover we in Hoofdstuk Drie verslag uitbrenge
hebben we dcrhalve de volgende twee declvragen behandeld:
zyn prectc* de <aa^(/prr'/a<een/e omstandio/irden von de manage*
die Aet innowatiepnoces in de /ioog<er/ino/o^isc/ie dienstensector moete
iW/jeer.sen en tye/ite/actonen Ziefcfeen de s<erfai<e inv/oed op de ej(fectitnte'
u;aarr/»ee ztj /let proces 6e/ieersen?
cJn vwrvuigens:
• We/fce anteceden<en van sne//e en e^ectieve ies/uiivorTnmp tunnen we
tdenh^ceren tn /ie< /loo^tec/mo/o^isc/ie dtenstver/enin^smnouatieproces'''
M^eiifce /acfonen in uerfrond me< /ie< ye6ruiA; wan in/ormatie, de 6es/ui<uormingssttj/ en de 6es/«i<vormin«/sarc/iiieetuur nan /ie< ftedrij/ drajen 6ij
tot een /ioge mate van e^ectieve ies/uitvaardi^/ieid?
We hebben deze vragen onderzocht door middel van een uitgebreide casusstudie, die we uitgevoerd hebben in de Nedcrlandse mobiele telecommunicatiedienstensector. De belangrijkste bevinding is, dat besluitvorming in het
diensteninnovatieproces gehinderd wordt door een combinatie van onzekerhcid, complexiteit en tijdsdruk. Managers gaan in de regel met deze factoren
om, door middel van een flexibele installing ten aanzien van het gebruik van
vorschillonde beslissingsstijlcn. Ze kunncn de verschillende denkstijlen echter
pas goed inzetten, wanneer ze een heldere voorstelling hebben van de nieuw
to ontwikkelen dienst. Deze voorstelling bestaat uit inzicht in de raakvlakken
\-an de nieuwe dienst met de eigen organisatie. de consument, de technologie
en de regulerende wetgeving en industriestandaarden. De expertise die nodig
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is wordt voornamelijk verkregen door intensieve ervaring in de productmanagersfunctie.
Besluitvorming: Keuze en Engagement, het Probleem van
Informatieovervloed
Een belangrijk probleem, dat zich in moderne management praktijk vcelvuldig
voordoet is het voorkomen van een overvloed aim informatie. In Hoofdstuk
Vier, waarin we over een besluitvormingst'xpmnu'iit rapporteren, zijn we
daarom vervolgens dieper ingegaan op tie volgende deelvraag:
ro/ spce/t pen overv/oed wan m/orma<te fry /»e* Jo< stand ifcomen
wan e^ectteve 6es/«t<vormtny?
In dit hoofdstuk hebben we ons in eerete instant ie gt>bogt>n over tie vraag
wat precies als de uitkomst van een bexluit gezien mag worden. In do gangbare besluitvormingslitcratuur wordt besluitvonning algriiux'u opgevat al«
een keuze. Wij stellen voor om de uitkomst van een besliKsiug niet eeuzijdig
als een keuze op te vatten, maar als een keuze cncrzijdx en tie ontwikkcling
van een bepaalde mate van engagement ten aanzien van die keuze anderzijds.
Op grond van bevindingen gerapporteerd in bestaande escalatieliteratuur argumenteren we, dat beide uitkomsten van het beslissingsproces van belang
zijn voor de effectiviteit van de besluitvorming. Een keuze kan juint en onjuist zijn, maar de effectiviteit van besluitvorming kan zowel dtx)r een grote
mate of zelfs escalatie van het engagement bij een foutieve keuze, of een zeer
geringe mate van engagement bij een 'correcte' keuze toch danig in gevaar
gebracht worden.

Vervolgens hebben we in de vorm van een benluitvor-

mingsexperiment bepaald in hoeverre de beide uitkomxten bcpaald worden
door verschillende vormen van informatie. Uit ons onderzexik is gebleken,
dat verschillende vonnen van informatie verschillende effecten hebben op de
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keuze en de mate van engagement. Informatie die niet relevant is voor de
uitkomst van de keuze van de manager, maar die wel zijn moreel beinvloedt.
h(H,'ft weldegelijk invloed op de grootte van het initiele engagement waarmee
de manager zijn beslisaing omringt. Op grond van deze observaties stellen
we voor om de literatuur met betrekking tot fouten (bias) in de rationele
Ix-sluitvorming uit te breiden. Irrationaliteit kan blijkbaar niet alleen een
rol upclen in de totstandkoming van de keuze, maar evenzeer in dc totstandknming van hot initiele engagement. Uit de bevindingen van het onderzoek
wmirovcr we in dit hoofdstuk gerapporteerd hebben valt af te leiden, dat de
bcsluitvormer precies bij het ontwikkelen van engagement ten aanzien van een
keuze in zekere mate beinvloed worden door factoren die irrelevant zijn voor
het, beslissingsprobleem. Ecn belangrijke implicatie is, dat de manager zich
rckcnschap dient te geven van het feit dat zijn engagement ten aanzien van
bijvoorbeeld een bepaald innovatieproject ten dele bepaald wordt door factoren die niet rechtstreeks met dat innovatieproject te maken hebben, zeker
voor zovcr de beslissingen in verband met dat innovatieproject genomen werden onder omstandigheden van informatie 'overload' en grote tijdsdruk. Bij
het nemen van vervolgbeslissingen is daarom enige reflectie op zijn plaats.
Succesfactoren in het Innovatieproces in de Hoogtechnologische
Dienstensector
Nadat we in de Hoofdstukkcn Twee tot en met Vier vooral gekeken hadden
naar factoren die de effectiviteit van de besluitvorming bepalen op het niveau
van de individuele manager, hebben we in Hoofdstuk Vijf vooral gezocht naar
factoren gerelateerd aan de verwerking van informatie binnen de organisatie,
die de effectiviteit van de besluitvorming in het innovatieproces beinvloeden.
De deelvraag die we in dit hoofdstuk behandeld hebben is de volgende:
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/acforen, yere/ateerd aon de in/orrnaftevertuerfcing, ArthvJonien
de u/aarscAtj>nii/&/ieid da< een nieuwe dienst wn sueet\'» worrit, door /tun
o/ de e/fectivttett van de fediuttvormmy ttjderu net trmouattepro-

We hebben deze vraagstelling voor twee verachillende fases van het innovatieproces onderzocht. In eerste instant ic hebben we gckekcn naar de fane
waarin op strategisch niveau bexlist wordt over het al dan niet eomincrcialiseren van een produotvoorstel. Vervolgens hebben we onderzorht wclkc
factoren een rol spclcn tijdens de ontwikkelingnfane van de nieuwe dieiwt. We
hebben op grond van een uitgebreide literatuurstudie ecn aantal propositicH
opgesteld en op grond van deze propositieH een theoretiwh model vim het
effect van de informatieverwerking op de effectiviteit van de Ixwluitvorming
geconstrueerd. Dit model hebtan we vervolgens geschat op grond van cmpirische data die we verzameld hebben in een wcreldwijd uitgevoerdc enqucte.
De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn enerzijdH de COIIHIHICI ing
dat een informatieverwerkingsperspectief buitengewoon vruchtl)aar kan zijn
voor het onderzoek naar succesfactoren in dieiiHteninnovatic en ander/.ijdH
de identificatie van een aantal factoren die een positief effect hebben op de
slagingskans van nieuwe diensten. Succesfactoren werden in dit onderzook
gevonden in het aannemen van een strategwche hoiiding ten aanzien van
de go-no-go beslissing, het gcbruik van zowcl interne informatie, alwK)k van
resultaten van marktonderzock tijdenK die beslissing en tenxlotte de participatie van topmanagcrs in die strategische bcNlLssing. Met betrekking tot het
operationele deel van het innovatieproces mogen we op grond van doze Htudie
concluderen dat gestructureerde informatievergaring op het gebicd van veranderingen in consumentenbehoeften en gedrag, alsmedc op bet vlak van
de technologic een positieve bijdrage leveren. Deze pewitieve bijdrage wordt
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gemedieerd (mediated) door een open communicatieklimaat in de organisatie.
De mate waarin de managers ervaring hadden in hun werk vertoont geen
pohitief vcrband met het succes van innovaties, maar de mate waarin zij
conferences en zowel interne als externe seminars bezoeken wel. Ook werd
vaHtgewteld, dat bedrijven waar informele communicatie een belangrijke rol
spcclt en gcstimuleerd wordt effectiever innoveren. In tegenstelling tot wat
in de meeste literatuur gesuggereerd wordt, vonden we in onze data een significant negatieve correlatie tussen innovatiesucces en de mate waarin een
bedrijf competitieve informatie vergaart. Een voorzichtige implicatie is, dat
bedrijven zich wcllicht niet al te veel moeten aantrekken van wat de concurrent uitvoert, maar des te meer moeten luisteren naar hun (potent iele)
klantcn: d.w.z. voldoende middelen aanwenden om hun innovatiestrategie
klantgcricht te makcn.
Conclusie
De verschillende studies die in het kader van het proefschrift werden uitgevoerd hebben aangetoond dat een informatieverwerkings- en besluitvormingsperspectief op het diensten innovatieprobleem zeer vruchtbaar kan zijn.
We hebben in Hoofstuk Vijf ook empirisch aangetoond, dat er een significant
vcrband bestaat tussen verschillende factoren gerelateerd aan informatieverwerking en innovatiesucces. Verder hebben we met behulp van een scala
aan nicthodcs op verschillende niveaus inzicht verworven in factoren die de
effectiviteit van de besluitvorming in het innovatieproces bij leveranciers van
hoogtcchnologischc diensten bemvloeden.
Geblcken is, dat we die factoren onder andere kunncn vinden in de expertise van de besluitvormcrs, het gcbruik van verschillende soorten informatie
en de mate waarin de besluitvormer zijn cognitieve stijl aanpast: enerzijds
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aan de eisen van de taakgerelateerde omgcving, niaar anderzijds ook aan
dc aanwezighcid van valide informat ic en kcnnis. Tevens hcbben we moctcn
constateren dat het bedrijfseconomiscli onderzoek naar bcsluitvorniing onder
onzekerheid en de factoren die een rol spclen met betrckkmg tot de eliectiviteit ervan op veel vlakken nog in een beginstadium verkeert. We hcbben
daarom in de verschillende hoofdstukken een aantal gebieden aangcgeveii,
waar ons inziens dringrnd behoefte is aan vervolgondcrzoek. Wil dit onderzoek bruikbare inzichten opleveren voor de vcrbetering van de effect iviteit
van besluitvorming, dan zal zich dit moetcn richtcn op de Ixwtudcring van
bcsluitvonningsprocessen onder realistische omstandighcdcn.
Suggesties voor Vervolgonderzoek
Hct onderzoek naar dc bcsluitvonning onder onzekerheid staat nog in dc
kindcrschoenen en er kan en moet in deze wctensehap grote voornilgting
geboekt worden door verder onderzoek. Met name willen we noemcii dc
vruchtbare combinatie van onderzoek naar bcsluit vorming in de ncurofyHische
wetenschappen, cognitieve psychologic, kentheorie en dc managetnentwetenschappen. Dit lijkt een traject dat kan leiden tot een beter begrip van hct
mechanisme van de besluitvorming onder onzekerheid en van de factoren die
de effectiviteit van managers onder zeer moeilijke ornMtandigheden l>cpalen.
Om tot een omvattende wetenschap van de bewluitvonning t<! komen dient er
zowel op theoretiseh vlak als, bij voorkeur hiermce verbonden, op cmpiriHch
gebied onderzoek verricht te worden.

Het lijkt vooral zinvol, om onder-

zoeksvragen in een combinatie van veldonderzoek en laboratoriumondcrzoek
te onderzoeken.
In Hoofdstuk Drie van deze dissertatie is gebleken hoe productief de casusmethodologie kan zijn bij het in detail bestuderen van besluitvormingHprocessen en de gerelateerde theorievorming. Dc gevormde theorie dient echter
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verfijnd te wordcn en kan bovendien verder verrijkt worden met inzichten
uit andcrc bcdrijfstakkcn. Daarnaast lijkt het ook aangewezen om aan de
hand van de ontwikkelde constructen meetinstrumenten te ontwikkelen, die
een cinpirische validcring van de theorie mogelijk maken.
Hot ondcrzock uit Hoofdstuk Vier van deze dissertatie moet als een eerste
aanzet gezien worden in het ondcrzock naar dc ontwikkeling van engagement
en de rol die informatie in deze ontwikkeling speelt. Mecr empirisch onderzock is nodig om de theorie verder te ontwikkelen en het geldigheid van de
vaHtgcKtclde relatics onder variabelc omstandigheden tc onderzoeken. Tevens
geeft het ondcrzock in dit hoofdstuk de aanzet tot het onderzoeken van
de rol die een overvloed aan informatie heeft op het besluitvormingsgedrag
van managers. Hier stellcn we voor, dat verder onderzoek dient aan tc tonen in hoevcrrc informatieovervloed in de dagelijkse managementpraktijk de
besluitvorming, of het hicraan gerelateerde engagement, negaticf beinvloedt.
Tenslotte hecft het onderzoek in Hoofdstuk Vijf aangetoond hoe zinvol
het inncmen van een informatieverwerkingspcrspectief op de organisatie kan
, zijn bij de bestudcring van succesfactoren in diensteninnovatie.

Ook dit

onderzoek hecft geleid tot een aantal pistes voor vervolgonderzoek.

Met

name de go-no-go beslissing dient verder onderzocht te worden. Door middel
van casusonderzoek zou een gedetailleerd beeld gcvormd kunnen worden van
het boslissingsproces, alsmedc van do factoren die dc uiteindelijke selectie
bcpalon. Mot behulp van sociale netwerkmcthodologie zou de inbedding van
de besluitvormers in het informatienetwerk van de organisatie in beeld gebraoht kunnen worden. Ook de rol die verschillende besluitvormingsstijlen
spelen bij deze stratcgisohe bcslissingen zou verder onderzocht moeten worden, omdat informatie in deze beslissing een minder grote rol lijkt te spelen
bij de reductie van onzekcrheid en het tot stand brengen van een effectieve
besluitvorming dan in opcrationcle beslisingsprocessen.

