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8  Onderzoeksmodel en onderzoeksmethoden 

8.1 Inleiding 
Samen met het voorgaande hoofdstuk vormt dit hoofdstuk de brug tussen het 
theoretische en het empirische deel van het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt het 
theoretische onderzoeksmodel beschreven dat gebruikt wordt in de empirische 
analyses. Het onderzoeksmodel is het resultaat van een synthese van de 
verklarende kennis zoals verwoord in de voorgaande hoofdstukken, zie ook 
figuur 8.1. Het onderzoeksmodel kan worden beschouwd als een antwoord op de 
onderzoeksvraag: Welke factoren beïnvloeden de keuze van bedrijven voor 
toepassing van elektronisch berichtenverkeer met de overheid en wat zijn daarbij 
mogelijke effecten? 
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Figuur 8.1 Hoofdstuk 8 gepositioneerd binnen de onderzoeksaanpak. 
 
In paragraaf 8.2 wordt de synthese gepresenteerd van de belangrijkste resultaten 
uit de voorgaande hoofdstukken. Deze tussenbalans vormt een nadere operationa-
lisering van de onderzoeksoptiek uit hoofdstuk 1 en leidt tot keuzen met 
betrekking tot onderdelen van en verbanden binnen het onderzoeksmodel. Het 
model zelf wordt in paragraaf 8.3 nader uitgewerkt in termen van variabelen en 
de te onderzoeken relaties. In paragraaf 8.4 wordt de eerste aanzet gegeven voor 
de verdere operationalisering van het onderzoeksmodel aan de hand van de 
onderzoeksmethoden die in de empirische studies zijn gehanteerd. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een korte samenvatting in paragraaf 8.5. 
In de volgende hoofdstukken 9 tot en met 11 worden de empirische studies 
gepresenteerd waarbinnen het onderzoeksmodel is gehanteerd. Daar wordt nader 
ingegaan op de feitelijke onderzoekspopulatie, de vorm van datacollectie, de 
wijze waarop data-analyse heeft plaatsgevonden en de gevonden 
onderzoeksresultaten. 
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8.2 Synthese 
In de voorgaande hoofdstukken is een overzicht aan theoretische concepten en 
modellen gepresenteerd. De rode draad in de analyse was daarbij elektronisch 
berichtenverkeer tussen individuele bedrijven en de overheid, met onderliggend 
de vraag of en hoe zich dit verhoudt tot de verlichting van administratieve lasten 
voor bedrijven. In de nadere empirische analyse staat het gedrag van bedrijven 
centraal: wel of niet kiezen voor deze vorm van gegevensaanlevering aan de 
overheid. In de hoofdstukken 5 en 6 is aan de hand van de theoretische concepten 
en modellen de praktijk in Nederland vanaf midden jaren tachtig van de vorige 
eeuw geanalyseerd. 
 
Om tot een samenhangend onderzoeksmodel te komen, worden in deze paragraaf 
de inzichten uit de voorgaande hoofdstukken met elkaar verbonden. Een 
belangrijke opgave daarbij is de positionering binnen de specifieke context van 
het onderzoeksdomein: de relatie tussen bedrijven en overheidsorganisaties. Deze 
synthese is om een aantal redenen nodig en nieuw: 

� het merendeel van het door mij gevonden onderzoek naar elektronisch 
berichtenverkeer is uitgevoerd met het oog op commerciële 
handelsrelaties; dit terwijl de onderzoeksoptiek zich richt op de relatie 
tussen bedrijven en de overheid; 

� onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van de elektronisch 
overheid is nog relatief weinig empirisch onderbouwd en waar het 
gegevensuitwisseling betreft vooral gericht is op elektronische 
dienstverlening naar burgers via nieuwe media; 

� recent onderzoek naar administratieve lastenverlichting kent vooral een 
bestuurskundige oriëntatie, redenerend vanuit bestaande wet- en 
regelgeving. 

 
De in de volgende subparagrafen gepresenteerde synthese is opgebouwd uit een 
aantal aan elkaar gerelateerd thema’s die de onderzoeksoptiek verdiepen. De 
thema’s zijn een nadere uitwerking van de in de theoretische hoofdstukken 
gepresenteerde perspectieven van onderzoek naar elektronisch berichtenverkeer. 
De thema’s zijn: 

� voordelen van elektronisch berichtenverkeer met de overheid; 
� het verplichte karakter van de informatieaanlevering; 
� dwang bij de adoptie van elektronisch berichtenverkeer; 
� de relatie met de ontwikkeling van de elektronische overheid; 
� de rol van intermediaire organisaties; 
� integratie met systemen binnen bedrijven. 

 
Deze thema’s geven een nadere inkleuring van de specifieke business-to-
government context. Als zodanig zijn ze ook te herleiden naar de analyse van de 
praktijk in Nederland in hoofdstuk 5. In de onderstaande uitwerking worden 
resultaten uit de voorgaande theoretische en praktijkgerichte hoofdstukken met 
elkaar in verband gebracht en wordt een eerste vertaling gemaakt naar het 
onderzoeksmodel. 
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8.2.1 Voordelen van elektronisch berichtenverkeer met de 
overheid 

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat administratieve lastenverlichting kan worden 
vertaald als de verlaging van kosten van het berichtenverkeer tussen bedrijven en 
overheidsorganisaties. De kostenbesparing moet daarbij uiteindelijk neerslaan bij 
individuele bedrijven. In de theorie en praktijk bestaan verschillende 
aangrijpingspunten voor de reductie van administratieve lasten, gericht op de 
besturing, de gegevens of de informatielogistiek. De introductie van elektronisch 
berichtenverkeer is daarbinnen een voorbeeld van de procesbenadering, gericht 
op logistieke optimalisering van de gegevensaanlevering. De winst die met deze 
aanpak wordt behaald, wordt wel aangeduid als ‘eerste orde effect’ omdat dit type 
oplossing veelal een verbetering betekent van een al bestaande situatie, zoals 
bijvoorbeeld de vervanging van papieren berichtenstromen; zie bijvoorbeeld 
hoofdstuk 6. 
 
Veel onderzoek naar elektronisch berichtenverkeer richt zich op te realiseren 
operationele en strategische voordelen. Perceived benefits hebben daarbij een 
positieve invloed op de beslissing tot adoptie van elektronisch berichtenverkeer 
(Thong, 1999), (Heck & Ribbers, 1999), (Chwelos et al., 2001), (Elgarah, 2005). 
Elektronisch berichtenverkeer wordt daarbij beschouwd als een innovatie. 
Operationele, of directe, voordelen maken in veel studies naar de adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer onderdeel uit van de zogenaamde 
innovatiespecifieke adoptiefactoren. Daarbinnen worden efficiencygerelateerde 
factoren vertaald in termen van reductie van foutkosten, vervanging van 
papierwerk of verlaging van verzendkosten. Andere gerelateerde factoren zijn 
bijvoorbeeld productiviteitsstijging of verlaging van 
management(transactie)kosten.  
Bij de beslissing tot adoptie van elektronisch berichtenverkeer met de overheid 
spelen directe (kosten)voordelen, de reductie van administratieve lasten, een rol. 
In hoofdstuk 5 is aangegeven op welke wijze dit in Nederland een rol heeft 
gespeeld in de verleidingsstrategie naar bedrijven. 
Naast de kostengerelateerde factoren spelen ook factoren als complexiteit en 
compatibiliteit van de innovatie een rol bij de adoptiebeslissing. De perceptie van 
complexiteit en compatibiliteit heeft invloed op de mate waarin midden- en 
kleinbedrijven zichzelf in staat achten en bereid zijn tot adoptie van deze 
vernieuwing. 
 
Dit leidt tot de volgende keuzen met betrekking tot de onderdelen van en relaties 
binnen het uit te werken onderzoeksmodel: 

� de beslissing van het individuele bedrijf  tot adoptie van elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid is het centrale onderdeel van het 
onderzoeksmodel; 

� perceived benefits vormen als innovatiespecifieke factoren onderdeel 
van het model; de verwachting daarbij is dat een positieve perceptie van 
de voordelen leidt tot een positief effect op de adoptiebeslissing; 

� operationalisering in termen van kostenvoordelen vormt daarbij een 
indicator voor administratieve lastenverlichting. 
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Overigens komt in verschillende studies de vraag terug waar de voordelen 
uiteindelijk neerslaan en welke partij daarmee de vruchten plukt van de 
introductie van elektronisch berichtenverkeer. Dit geldt ook in de relatie tot de 
overheid (Allers, 1990), (Kuan & Chau, 2001), (Reede, 2002). Ook de analyse 
van de uitvoeringspraktijk in Nederland wijst in die richting. 

8.2.2 Het verplichte karakter van de informatieaanlevering 
De uitwisseling van elektronisch berichten is met name bestudeert als onderdeel 
van commerciële handelsrelaties. In eerste instantie vormde daarbij de relatie 
tussen grote producenten en kleinere toeleveranciers de onderzoekscontext. De 
vraag was daarbij hoe kleinere bedrijven tot adoptie te bewegen, welke factoren 
daarbij een rol speelden en welke effecten optraden. Vanaf het begin van de 
eenentwintigste eeuw wordt meer en meer onderzoek gedaan naar adoptie binnen 
meer gelijkwaardige marktrelaties tussen bedrijven en tussen bedrijven en 
consumenten (Grandon & Pearson, 2004), (Elgarah, 2005). 
Het elektronische berichtenverkeer kan binnen deze context worden beschouwd 
als een dienst met het doel een wederkerige (handels)relatie te starten of te 
onderhouden. De basis voor deze dienst is een vrijwillige commerciële relatie. 
 
In dit onderzoek staat berichtenverkeer met de overheid centraal dat is gebaseerd 
op wettelijke informatieverplichtingen. Eenmaal vrijelijk gekozen voor 
ondermeer de rechtsvorm van het bedrijf, het aannemen van personeel, de te 
leveren producten en diensten en import- en exportmogelijkheden, gelden 
specifieke wettelijk vastgestelde verplichtingen tot het leveren van gegevens aan 
overheidsinstanties. De hiermee gepaard gaande kosten kunnen niet worden 
verrekend met de overheid. 
Daarbij komt dat het merendeel van de informatieverplichtingen onderdeel 
uitmaken van het handhavinginstrumentarium van de overheid. De geleverde 
gegevens worden ondermeer gebruikt ten behoeve van de controle op naleving 
van inhoudelijke verplichtingen, zoals de afdracht van premies en belastingen en 
het voldoen aan bepalingen uit een vergunning. Elektronisch berichtenverkeer als 
‘dienst’ vindt in dit geval plaats binnen de context van een verplichte 
hiërarchische relatie met overheidsinstanties. 
 
Onderzoek laat zien dat binnen commerciële relaties bedrijven elektronisch 
berichtenverkeer onder andere adopteren onder invloed van strategische 
voordelen als winst van markaandeel en concurrentievoordeel. Het weinige 
onderzoek dat binnen de overheidscontext is uigevoerd laat zien dat bedrijven in 
dat geval geen indirecte voordelen verwachten. Non-adopters stellen de adoptie 
zo lang mogelijk uit. Als mogelijke verklaring werd gegeven dat deze bedrijven 
verwachten dat de voordelen meer aan de kant van de overheid liggen dat bij hen 
zelf (Kuan & Chau, 2001).   
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Dit leidt tot de volgende keuzen met betrekking tot de toepassing van, de 
onderdelen van en relaties binnen het uit te werken onderzoeksmodel: 

� het model wordt toegepast binnen de context van elektronisch 
berichtenverkeer gebaseerd op wettelijke informatieverplichtingen; 

� het model wordt toegepast binnen de context van een hiërarchisch 
relatie met overheidsorganisaties; adoptiefactoren met betrekking tot 
relaties met handelspartners worden in het onderzoeksmodel dan ook 
niet opgenomen; 

� voor wat betreft de innovatiespecifieke factoren ligt de nadruk op directe 
voordelen (zie ook paragraaf 8.2.1), de aanname hierbij is dat bij de 
adoptiebeslissing van individuele bedrijven binnen deze context 
strategische (indirecte) voordelen veel minder een rol spelen; de 
verwachting is dat individuele bedrijven geen positieve perceptie hebben 
van elektronisch berichtenverkeer met de overheid. 

8.2.3 Dwang bij de adoptie van elektronisch berichtenverkeer 
De rol van macht en vertrouwen vormt een belangrijk perspectief binnen het 
onderzoek naar elektronisch berichtenverkeer. Centraal staan daarbij de 
veranderende wijze van aanleveren: elektronisch berichtenverkeer. Enerzijds is er 
in studies aandacht voor verschillende beïnvloedingsstrategieën om de adoptie 
van deze elektronisch wijze van berichtaanlevering te bevorderen, anderzijds is 
onderzoek gedaan naar effecten van de adoptie op bijvoorbeeld de 
afhankelijkheidsrelaties tussen de organisaties. Beïnvloeding kan daarbij direct 
plaatsvinden vanuit een belanghebbende handelsrelatie, zoals door middel van 
dwang van een belangrijke afnemer. Ook kan van een meer indirecte wijze van 
beïnvloeding sprake zijn, zoals het feit dat concurrenten een vernieuwing al wel 
hebben geadopteerd. 
Studies naar adoptie van elektronisch berichtenverkeer wijzen op external 
pressure als een van de meest verklarende algemene adoptiefactor en meer 
specifiek op competitiedruk en de relatie met de handelspartners. Onderzoek laat 
ook zien dat adopters een hogere overheidsdruk ervoeren dan de non-adopters en 
dat influence by the government  niet als een belemmering voor adoptie werd 
ervaren (Teo et al., 1997), (Kuan & Chau, 2001), (Chau, 2001). 
 
In een ongelijkwaardige hiërarchische relatie is het gebruik van macht vaak een 
belangrijke reden voor adoptie van elektronisch berichtenverkeer. Onderzoekers 
wijzen er op dat daarbij de bestaande (afhankelijkheids)relaties worden 
verstevigd. In geval van gedwongen adoptie van elektronisch berichtenverkeer 
binnen een hiërarchische relatie realiseren adopterende bedrijven weinig 
voordelen (Iacovou et al., 1995), (Hart & Saunders, 1997), (Heck & Ribbers, 
1999), (Kuan & Chau, 2001). Als een van de redenen wordt de gebrekkige 
implementatie en integratie binnen het desbetreffende bedrijf genoemd. 
 
Ook bij de adoptie van elektronisch berichtenverkeer met de overheid spelen 
macht en beïnvloeding een grote rol. In de hoofdstukken 4 en 5 is aangegeven dat 
overheidsorganisaties in Nederland belang hebben bij de ontvangst van berichten 
in elektronische vorm. Zeker wanneer de elektronische aanlevering van berichten 
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leidt tot grote besparingen aan de kant van de overheid, is de verleiding tot 
gedwongen adoptie groot. In situaties waar stimulering weinig effect heeft, zoals 
voorbeelden uit de Nederlandse praktijk hebben laten zien, kunnen 
overheidsorganisatie daarbij gebruik maken van wet- en regelgeving. 
Ondanks het feit dat adopters gevoelig zijn voor overheidsdruk is de vraag of 
wettelijke verplichtstelling van de elektronische wijze van aanleveren leidt tot 
(kosten)voordelen aan de kant van de adopterende bedrijven. Zoals hiervoor 
aangegeven kan dwang leiden tot matig geïmplementeerde en geïntegreerde 
systemen en daarmee tot weinig reductie van kosten. Dit perspectief zal naar 
verwachting weinig bedrijven bewegen tot een versnelde adoptie. 
Daarbij speelt ook organisational readiness in termen van de beschikbaarheid 
van kennis en ervaring, financiën en IT-support een rol (Mehrtens et al., 2001), 
(Kuan & Chau, 2001), (Chwelos et al., 2001); ”the ability to adopt is more 
important than the benefits of the adoption” (Chau, 2001). 
 
Dit leidt tot de volgende keuzen met betrekking tot de onderdelen van en relaties 
binnen het uit te werken onderzoeksmodel: 

� external pressure vormt een van de centrale te onderzoeken omgevings-
specifieke adoptiefactoren; de verwachting daarbij is dat gevoelde 
external pressure een positief effect heeft op de adoptiebeslissing; 

� concurrentiedruk en overheidsdruk worden beide adoptiefactoren binnen 
het construct van external pressure, voor beide factoren is de verwach-
ting dat gevoelde druk een positief effect heeft op de adoptiebeslissing; 

� wettelijke verplichtstelling wordt beschouwd de meest extreme vorm van 
overheidsdruk; de verwachting daarbij is dat deze specifieke vorm van 
overheidsdruk niet leidt tot omvangrijke versnelde adoptie van elektro-
nisch berichtenverkeer door individuele ondernemers, een beperkte mate 
van organisational readiness is hier een belangrijke inhibitor. 

8.2.4 Relatie met de ontwikkeling van de elektronische 
overheid 

Elektronische berichtenverkeer is een van de externe toepassingen van de 
elektronische overheid. Meer en meer worden de kontakten met burgers en 
bedrijven ondersteund met geautomatiseerde hulpmiddelen. Bevordering van de 
democratische participatie, verhoging van de kwaliteit van dienstverlening en 
kostenbesparingen zijn daarbij belangrijke doelstellingen. 
In hoofdstuk 4 is al gewezen op het ambigue karakter van elektronisch 
berichtenverkeer. Enerzijds wordt het als dienstverleningskanaal gepositioneerd, 
anderzijds is het een verlengstuk van handhaving en toezicht. In dat kader speelt 
vertrouwen een grote rol bij de adoptiebeslissing: “krijgt de toezichthouder 
gemakkelijker meer van het bedrijf  te weten?”. 
 
De ontwikkeling van de elektronische overheid beïnvloedt de adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer, ondermeer door regulering van de vormgeving van 
de administratieve infrastructuur en regulering van het gebruik van toepassingen. 
Vanaf begin jaren negentig van de vorige eeuw zijn diverse, veelal sectorspeci-
fieke, ICT-voorzieningen ontwikkeld ten behoeve van geautomatiseerde 
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aanlevering van  informatieverplichtingen. Vanaf het begin van de 
eenentwintigste eeuw wordt in Nederland gewerkt aan de introductie van meer 
generieke en gestandaardiseerde ICT-voorzieningen. De verwachting is daarbij 
dat standaardisatie leidt tot eenvoudiger en goedkopere hard- en 
softwaresystemen en daarmee lastenverlichting voor bedrijven. Overigens wordt 
bij de ontwikkeling van deze oplossingen ook gekeken naar het harmoniseren van 
uitvraagprocessen en het combineren van berichten. 
 
Zoals ook in de voorafgaande paragraaf is geïllustreerd, wordt door middel van 
regulering ook het gebruik van elektronische overheidstoepassingen beïnvloed en 
vergroot. Belangrijke doelstellingen kunnen daarbij zijn: 

� het bereiken van een kritische massa gebruikers, zoals door middel van 
het verplichte gebruik van bijvoorbeeld de DigiD authenticatie bij de 
elektronische aangifte inkomstenbelasting; 

� het laten renderen van investeringen in generieke infrastructuur; 
� het versterken van de rol van de overheid als launching customer, zoals 

in het geval van de introductie van verplicht elektronisch factureren door 
de Deense overheid (Forum Standaardisatie, 2007). 

 
Onderdeel van het stimuleren van het gebruik van elektronisch 
overheidstoepassingen is het aanbieden van laagdrempelige toepassingen in de 
vorm van elektronische formulieren of downloadbare applicaties via websites. 
Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven valt deze vorm van gegevensuitwisseling 
buiten de scope van dit onderzoek. Bedrijven en hun dienstverleners hebben 
echter wel meer en meer de keuze tussen gegevensaanlevering via deze 
elektronische formulieren en specifieke applicaties op websites en 
gegevensaanlevering vanuit bijvoorbeeld bedrijfsadministraties. Het aanbieden 
van meerdere contactkanalen wordt ook wel aangeduid met de term multi-
channeling. De analyse van de Nederlandse uitvoeringspraktijk laat zien dat daar 
waar het bijvoorbeeld complexe berichten binnen ‘dunne’ berichtenstromen 
betreft, elektronisch berichtenverkeer niet het voorkeurskanaal is voor 
administratieve lastenverlichting. 
 
Dit leidt tot de volgende keuze met betrekking tot de onderdelen van en relaties 
binnen het uit te werken onderzoeksmodel: 

� het gebruik van elektronische formulieren en specifieke applicaties via 
websites is een mogelijk resultaat van een non-adoptie beslissing, dit 
geldt in versterkte mate in het geval van wettelijke verplichting waarbij 
niets doen geen optie is; de verwachting daarbij is dat de perceptie van 
voor- en nadelen van elektronisch berichtenverkeer bij deze keuze een 
rol spelen. 
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8.2.5 Rol van intermediaire organisaties 
Verschillende typen intermediaire organisaties spelen een belangrijke rol bij het 
berichtenverkeer met de overheid. Ze worden door de overheid ingeschakeld om 
het aantal contact- en verzamelpunten te verkleinen of om aanvullende gegevens 
te verkrijgen (Allers, 1994). Deze intermediairs verlenen ondersteunende 
administratie- en of adviesdiensten aan individuele bedrijven. De mate van 
uitbesteding van administratieve werkzaamheden vormt een onderdeel van de 
specifieke administratieve infrastructuur voor berichtenverkeer (Nijsen, 2003). 
Deze intermediaire organisaties verzorgen daarmee voor veel individuele 
bedrijven het berichtenverkeer met de overheid. 
In een aantal Europese landen is de elektronische aanlevering van specifieke 
berichten aan overheidsorganisaties slechts mogelijk via intermediaire partijen. In 
Denmarken is elektronisch factureren naar de overheid slechts mogelijk via een 
vijftal VPN’s (Forum Standaardisatie, 2007) en in Finland is gegevensaanlevering 
aan het Ministerie van Financiën slechts mogelijk via het TYVI systeem 
(Hakapaa, 2007). 
In de literatuur met betrekking tot elektronisch berichtenverkeer is aandacht voor 
grofweg twee typen intermediaire organisaties: leveranciers van 
communicatiediensten en de leveranciers van businessdiensten. Voor de eersten 
wordt, mede vanwege groeiende standaardisatie dankzij de introductie van open 
Internet standaarden, een afnemende rol van betekenis verwacht. De leveranciers 
van businessdiensten worden wisselende marktkansen toegedicht; de 
argumentatie hierbij is vaak gefundeerd op basis van de transactiekostentheorie. 
In het onderzoek naar adoptiefactoren voor elektronisch berichtenverkeer is 
weinig aandacht voor de rol en ontwikkeling van deze intermediaire organisaties 
en de relatie tot uitbesteding van administratief werk. In enkele onderzoeken 
wordt gewezen op “dominante hubs” (Angeles, 2000), in andere worden ze 
vooral gezien als leveranciers van kennis en ICT-support die door middel van 
bewustwording adoptie zouden kunnen bevorderen (Zhu et al., 2002). 
 
Een belangrijk element in het kader van de administratieve lastenverlichting is het 
feit dat intermediaire organisatie door schaalgroottevoordelen en professionaliteit 
eerder in staat zullen zijn efficiencyvoordelen te behalen ingeval van berichten-
uitwisseling met de overheid. Zij zijn beter in staat te profiteren van het electronic 
integration effect (Malone, 1987) en kunnen zich dankzij omvang of organisatie-
graad eenvoudiger positioneren ten opzichte van overheidsorganisaties. Door 
middel van onderlinge marktwerking en prijsconcurrentie zouden deze 
efficiencywinsten aan individuele bedrijven kunnen worden doorgegeven (NTP, 
2006). Analyse van de Nederlandse uitvoeringspraktijk in hoofdstuk 5 laat zien 
dat dit effect niet zondermeer zal optreden (Reede, 2002). 
Dit leidt tot de volgende keuze met betrekking tot de onderdelen van en relaties 
binnen het uit te werken onderzoeksmodel: 

� het uitbesteden van berichtenverkeer met de overheid is een mogelijk 
resultaat van een non-adoptie beslissing; overigens zal in veel gevallen 
niet slechts het berichtenverkeer maar ook de daarmee verwante 
administratieve activiteit worden uitbesteed; de verwachting is dat 
overheidsdruk en bedrijfsgrootte daarbij van invloed zijn. 
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8.2.6 Integratie met overige bedrijfsinformatiesystemen 
Bij een aantal van de hiervoor behandelde thema’s is integratie van elektronisch 
berichtenverkeer met de overige bedrijfsinterne systemen al aan de orde geweest. 
Daarbij is gewezen op de relatie met dwang en met mogelijk te realiseren 
voordelen. 
Onderzoekers verwachten dat hoe hoger de mate van integratie des te groter de 
impact, dat wil zeggen de feitelijke voordelen van het gebruik van elektronische 
berichtenverkeer in de praktijk. Omgekeerd veronderstellen zij dat perceived 
benefits en organisational readiness invloed hebben op zowel de adoptie als de 
integratie65. 
In hoofdstuk 3 is integratie uitgewerkt als onderdeel van de impact op de 
organisatie waarbij is geadresseerd dat integratie voor kleine bedrijven relatief 
moeilijk te realiseren is. Onderzoek laat zien organisational readiness een 
voorwaarde is voor het behalen van voordelen met de introductie van elektronisch 
berichtenverkeer (Bergeron & Raymond, 1997) (Chau, 2001). 
 
Ook in hoofdstuk 2 is bij de karakterisering van informatieverplichtingen 
gewezen op het feit dat het gemak waarmee de vertaling plaatsvindt van 
brongegevens uit de bedrijfsadministratie naar de informatieverplichting de 
administratieve last bepaalt. Softwareleveranciers spelen hierbij een belangrijke 
rol. Daarbij lopen hun commerciële belangen niet altijd parallel met die van de 
overheid, zoals de analyse van de Nederlandse praktijk in hoofdstuk 5 laat zien. 
Gegevensgeoriënteerde reductiestrategieën richten zich met name op het 
vergemakkelijken of voorkomen van deze vertaalslag via bijvoorbeeld de 
harmonisatie van gegevensdefinities.  
 
In het onderzoek naar de adoptie van innovaties in het algemeen en van 
elektronisch berichtenverkeer in het bijzonder wordt verschillend omgegaan met 
de relatie tussen adoptie en integratie, waarbij in een enkel geval “adoption and 
integration” samengenomen worden (Iacovou et al., 1995). In dit onderzoek 
wordt de adoptie beschouwd als de beslissing “having or not having” elektronisch 
berichtenverkeer. Integratie maakt onderdeel uit van de op dat besluit volgende 
implementatiefase. 
 
Dit leidt tot de volgende keuzen met betrekking tot de onderdelen van en relaties 
binnen het uit te werken onderzoeksmodel: 

� adoptie wordt beschouwd als een organisatiebeslissing, een moment, 
geen fase; 

� integratie vindt plaats in de implementatiefase na de adoptiebeslissing; 
� organisational readiness als organisatiespecifieke adoptiefactor heeft 

naar verwachting een positieve bijdrage op zowel de adoptiebeslissing 
als op de mate van integratie. 

                                                           
65 External pressure beïnvloedt naar verwachting vooral de adoptiebeslissing positief maar niet de 
integratie (Iacovou et al., 1995). 
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8.3 Het onderzoeksmodel 
In het onderzoeksmodel worden de in vorige paragraaf beschreven onderdelen 
met elkaar in verband gebracht. Dit theoretische model bevat variabelen en 
relaties. De variabelen en relaties hebben betrekking op onderzoekselementen, 
ook wel onderzoekseenheden of onderzoeksobjecten genoemd. Met Segers 
(Segers, 1999) kies ik voor de term onderzoekselementen omdat met de term 
onderzoeksobject ook wel de te verklaren variabele in het model wordt 
aangeduid. In dit onderzoek zijn individuele midden- en kleinbedrijven de 
onderzoekselementen; zoals in hoofdstuk 1 gedefinieerd, betreft het hierbij 
bedrijven met minder dan 100 werknemers. 
 
De adoptiebeslissing van deze bedrijven is de centrale variabele in het 
onderzoeksmodel. Deze variabele is binnen het model door middel van drie 
verschillende typen relaties met andere variabelen verbonden. 
Ten eerste is de variabele adoptiebeslissing verbonden met verklarende factoren. 
Toetsing van geformuleerde hypothesen levert antwoord op de onderzoeksvraag 
naar de factoren die deze beslissing beïnvloeden. Dit deel van het 
onderzoeksmodel is uitgewerkt in paragraaf 8.3.1. 
Ten tweede is de variabele adoptiebeslissing gepositioneerd als moment binnen 
het adoptieproces. Meting van de mate van integratie in de periode na de 
beslissing tot adoptie levert inzicht in de effecten op de administratieve lasten van 
bedrijven. Dit deel van het onderzoeksmodel is uitgewerkt in paragraaf 8.3.2. 
Ten derde is de adoptiebeslissing verbonden met de mogelijke uitkomsten van de 
beslissing. Metingen aan deze voorkeurskanalen geeft antwoorden op de vraag 
naar het feitelijke keuzegedrag en de effecten op de administratieve lasten. Dit 
deel van het onderzoeksmodel is uitgewerkt in paragraaf 8.3.3. 
 
De feitelijke waarneming in de praktijk geschiedt tijdens de empirische fase van 
het onderzoek waarin de theoretische variabelen uit het onderzoeksmodel worden 
vertaald en gemeten in empirische variabelen. Een eerste aanzet tot 
operationalisering wordt in deze paragraaf beschreven bij de uitwerking van de 
verschillende variabelen. Daarbij worden ter illustratie keuzen van andere 
onderzoekers gebruikt. 
In de volgende paragraaf wordt uitgewerkt hoe (delen van) het onderzoeksmodel 
zijn gebruikt ten behoeve van de drie afzonderlijke empirische studies. De 
feitelijke operationalisering wordt bij de uitwerking van de empirische analyses in 
de volgende hoofdstukken beschreven. 

8.3.1 Adoptiefactoren 
In paragraaf 7.5 is een uitwerking gegeven van de adoptiefactoren voor 
elektronisch berichtenverkeer. Deze factoren zijn daar onderverdeeld in 
innovatiespecifieke factoren, organisatiefactoren en omgevingsfactoren. De 
synthese uit de vorige paragraaf leidt tot een nadere selectie van adoptiefactoren. 
Voor de beschrijving in het onderzoeksmodel wordt waar mogelijk aangesloten 
bij de terminologie zoals gehanteerd in de adoptiemodellen van Iacovou et al. 
(Iacovou et al., 1995) en Chwelos et al. (Chwelos et al., 2001), zie figuur 8.2. 
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Deze terminologie is door de jaren heen in onderzoek naar de adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer gehanteerd (Heck & Ribbers, 1999), (Chwelos et 
al., 2001), (Mehrtens et al., 2001), (Grandon & Pearson, 2004). De daar 
gehanteerde terminologie sluit beter aan bij de geselecteerde adoptiefactoren dan 
de algemenere indeling die in paragraaf 7.5 is gebruikt ten behoeve van de 
presentatie van het overzicht aan verklarende variabelen. 
De aard van de relatie tussen de variabelen is verklarend. De adoption decision is 
de te verklaren variabele, de adoptiefactoren zijn de verklarende variabelen. In de 
synthese zijn eerste verwachtingen geformuleerd ten aanzien van deze relaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figuur 8.2 Adoptiefactoren. 

Adoption decision 
De adoptiebeslissing is in dit onderzoek gedefinieerd als ‘het commitment of de 
intentie van de beslisser tot adoptie van elektronisch berichtenverkeer met de 
overheid’. De adoptiebeslissing is daarmee een keuze tussen “having or not 
having an innovation” (Tornatzky & Fleicher, 1990), (Henriksen, 2002). Het 
commitment of de intentie van de beslisser is in dat geval voldoende. Deze 
adoptiebeslissing wordt in verschillende onderzoeken ook wel verwoord als 
“intend to adopt” (Chwelos et al., 2001) of de initiële aanschaf (Young, 2000). 
Intent to adopt is door Zhu et al. (Zhu et al., 2002) geoperationaliseerd in termen 
van de aanwezigheid van concrete plannen. 

Innovation specific factors 
Op basis van de synthese in paragraaf 8.2 is deze variabele in het 
onderzoeksmodel uitgewerkt in een tweetal factoren: perceived benefits en 
complexity, zie figuur 8.3. 
Chwelos et al. (Chwelos et al., 2001) laten zien dat perceived benefits een 
positieve relatie hebben met de adoptiebeslissing. Dit geldt voor alle 
geoperationaliseerde benefits in de door hen gehanteerde vragenlijst, zoals: 
reductie papier, reductie fouten, reductie data-entry, reductie 
communicatiekosten, verhoogde accuraatheid en stijging productiviteit. 
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Kuan en Chau (Kuan & Chau, 2001) komen op basis van de indeling van Iacovou 
et al. (Iacovou et al., 1995) in directe en indirecte voordelen tot de volgende 
vertaling van perceived benefits: 

� direct benefits: improve data accuracy, improve operational efficiency, 
speed up application process, reduce clerical errors; 

� indirect benefits: improve image, competitive advantage, customer 
relationship, relation with partners. 

 
Nauwe verwant met perceived benefits, zeker in geoperationaliseerde vorm, zijn 
de in veel studies gebruikte relative advantages.  In adoptieonderzoek zijn deze 
vaak geoperationaliseerd in  termen van: reductie van papier, verlaging 
administratieve kosten, procesversnelling, verbeterde klantenservice, verbeterde 
informatieverstrekking, verhoogde datakwaliteit en verlaging van 
transactiekosten (Tornatzky & Klein, 1982), (Iacovou, 1995), (Bergeron & 
Raymond, 1997). 
Complexity komt, zoals in hoofdstuk 7 is beschreven, in meerdere studies naar de 
adoptie van elektronisch berichtenverkeer terug. Een duidelijke operationalisering 
is echter niet beschikbaar. Brummans operationaliseert complexiteit indirect in 
termen van “aantallen jaren ervaring met EDI”: hoe langer ervaring met EDI hoe 
minder complex zal de adopter EDI vinden (Brummans, 2004).  
Compatibility, kort genoemd in de synthese, komt in het onderzoeksmodel niet 
terug als afzonderlijke factor. Iacovou et al. (Iacovou et al., 1995) beschouwen 
compatibiliteit als de aansluiting van de innovatie op de financiële en technische 
resources van het bedrijf, zie ook (Brummans, 2004). Deze financiële en 
technisch karakteristieken komen in het onderzoeksmodel terug vanuit het  
perspectief van organisational readiness.  

External pressure 
Op basis van de synthese in paragraaf 8.2 is deze variabele in het 
onderzoeksmodel uitgewerkt in twee factoren: competitive pressure en 
governmental pressure, zie figuur 8.3. 
 
De variabele competitive pressure komt in veel onderzoek naar de adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer terug (Premkumar et al., 1997), (Zhu et al., 2002), 
(Grandon & Pearson, 2004). Kuan en Chau definiëren deze factor als de mate 
waarin concurrenten het systeem al gebruiken (Kuan & Chau, 2001). Chwelos et 
al. (Chwelos et al., 2001) operationaliseren deze varabele in termen van de 
gevoelde druk vanuit concurrentieoverwegingen om te adopteren en de relatie 
met het concurrerend vermogen van het bedrijf. 
De variabele governmental pressure wordt in weinig onderzoek naar de adoptie 
van elektronisch berichtenverkeer gebruikt. Kuan en Chau (Kuan & Chau, 2001) 
definiëren deze factor aan de hand van maatregelen waarmee de overheid druk 
uitoefent om over te stappen op de elektronische vorm van berichtenverkeer. 
Voorbeelden hiervan zijn de uitfasering van de mogelijkheid van aanlevering via 
diskette en het sluiten van loketten voor papieren afhandeling. De wettelijke 
verplichting tot elektronisch aanleveren van berichten wordt beschouwd de meest 
extreme vorm van overheidsdruk. 
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Figuur 8.3 Samenstelling van adoptiefactoren66. 

Organisational readiness 
Organisational readiness staat in het onderzoeksmodel voor de mate waarin 
midden- en kleinbedrijven zichzelf in staat achten en bereid zijn tot adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Op basis van de in hoofdstuk 7 
genoemde verklarende organisatiefactoren is deze variabele in het 
onderzoeksmodel uitgewerkt in een drietal factoren: adopter characteristics,  IT 
readiness en financial readiness, zie figuur 8.3. 
Van de adopter characteristics is bedrijfsgrootte een van de meest gehanteerde 
factoren die over het algemeen wordt geoperationaliseerd in termen van aantallen 
medewerkers (Thong, 1999), (Henriksen, 2001), (Zhu et al., 2002). Met 
betrekking tot personeelsaangelegenheden is (technologische) competentie van 
medewerkers en  management een vaak gebruikte variabele (Kuan &Chau, 2001), 
(Zhu et al., 2002). 
IT readiness geeft de mate aan waarin middelen en ervaring aanwezig zijn ten 
behoeve van het implementeren en beheren van ICT-systemen. De mate van 
technologische readiness wordt op veel verschillende manieren in adoptiestudies 
gemeten: technological resources (Iacovou, 1995), (Grandon & Pearson, 2004), 
IT sophistication, (Chwelos et al., 2001), IS maturity (Henriksen, 2002). In dit 
onderzoek wordt hiervoor de term IT readiness, IT-volwassenheid, gehanteerd. 
Chwelos et al. (Chwelos et al., 2001) operationaliseren deze variabele 
bijvoorbeeld in termen van top management attitude en de mate van allignment 
van de inzet van ICT met strategische bedrijfsdoelstellingen. 

                                                           
66 Conform het adoptiemodel van Chwelos et al. is hierbij gekozen voor een onderverdeling van 
factoren in constructs en subconstructs (Chwelos et al., 2001). 
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Financial readiness duidt op de mate waarin geïnvesteerd kan worden in 
aanschaf en onderhoud van IT-systemen in het algemeen en elektronisch 
berichtenverkeer in het bijzonder. Sommige onderzoekers hanteren het begrip 
resources (Chwelos et al., 2001), (Grandon & Pearson, 2004), anderen hanteren 
een kostenperspectief zoals setup, running and training costs (Kuan& Chau, 
2001). Chwelos et al. (Chwelos et al., 2001) operationaliseren deze varabele in 
termen van de winst van het bedrijf en de omvang van de kosten voor 
elektronisch berichtenverkeer in relatie tot het gehele IT-budget. 

8.3.2 Adoptieproces 
In hoofdstuk 7 is beschreven dat in het geval van organisatieadoptie het 
adoptieproces in twee fasen wordt onderscheiden: initiatie en implementatie 
(Zaltman et al., 1973), (Henriksen, 2002), (Frambach & Schillewaert, 2002), 
(Rogers, 2003). De initiatiefase bestaat uit kennis verzamelen en beoordelen 
waarbij percepties een belangrijke rol spelen. Tijdens de implementatiefase wordt 
de innovatie gebruikt en geïntegreerd binnen de bestaande infrastructuur. De 
feitelijke adoptiebeslissing vindt plaats tussen deze beide fasen zoals 
weergegeven in figuur 8.4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8.4 Het adoptieproces. 
 
De synthese in dit hoofdstuk benadrukt het belang van (onderdelen van) deze 
fasen, percepties en integratie, voor dit onderzoek. De relatie tussen de variabelen 
is in dit geval tijdvolgordelijk. Perceptievorming gaat aan de beslissing vooraf, 
integratie volgt na de beslissing tot adoptie tijdens de implementatiefase. 
 
Perceptie is in dit geval het subjectieve beeld dat de beslisser op basis van de 
beschikbare kennis opbouwt. Dit resulteert in een houding en oordeel ten opzichte 
van de mogelijkheden en risico’s van adoptie. Het formuleren en wegen van 
perceived benefits maakt hier onderdeel van uit. Het is ook in deze eerste fase dat 
alternatieven worden gewogen.  
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Integratie vormt onderdeel van een aantal studies naar elektronisch 
berichtenverkeer (Iacovou et al., 1995), (Heck & Ribbers, 1999), (Henriksen, 
2002). In het onderzoeksmodel wordt het onderscheid gevisualiseerd tussen de 
adoptiebeslissing en de integratie van de innovatie. Binnen de implementatiefase 
vindt de feitelijke integratie plaats met reeds aanwezige toepassingen. In 
ondermeer paragraaf 8.2.6 is aangegeven dat er een relatie wordt verondersteld 
tussen de mate van organisational readiness en de integratie. 

8.3.3 Resultaat van de adoptiebeslissing 
De uitkomst van de adoptiebeslissing is: adoptie of geen adoptie van elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid. In meerdere studies naar de adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer wordt expliciet aandacht besteed aan de factoren 
die van invloed zijn op de beslissing van non-adopters (Heck & Ribbers, 1999), 
(Kuan & Chau, 2001), (Henriksen, 2002), (Zhu et al., 2002). 
 
De synthese in dit hoofdstuk maakt duidelijk dat er binnen de context van het 
onderzoek meerdere non-adoptie mogelijkheden zijn, zie figuur 8.5. Non-adoptie 
van elektronisch berichtenverkeer kan betekenen: 

� niets doen, in veel gevallen betekent dit vasthouden aan de papieren 
situatie; in geval van wettelijke verplichting van elektronische 
aanlevering is niets doen geen optie; 

� toepassing van een andere wijze van elektronische aanlevering, 
bijvoorbeeld via een website van de betreffende overheidsorganisatie; 

� uitbesteden van de mogelijkheid van elektronisch berichtenverkeer, 
eventueel gepaard gaand met uitbesteding van de daarmee gerelateerde 
administratieve werkzaamheden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 8.5 Resultaat van de adoptiebeslissing. 
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In het onderzoeksmodel zijn de eerste twee mogelijkheden, niets doen en een 
andere wijze van elektronisch aanleveren, samengenomen onder de noemer 
alternative channels. Het is geen separaat onderzoeksdoel om het gebruik van 
andere kanalen dan elektronisch berichtenverkeer nader te onderzoeken. Bij de 
keuze voor alternatieve (elektronische) kanalen spelen ook factoren met 
betrekking tot individueel gebruiksgedrag een rol (Mehrtens et al., 2001), 
(Grandon & Pearson, 2004). Deze factoren zijn gegeven de onderzoekoptiek niet 
in het model opgenomen. De onderzoeksoptiek richt zich op organisatieadoptie. 
Daar waar het in een specifieke empirische studie nodig en mogelijk is, wordt de 
variabele alternative channels meer specifiek geoperationaliseerd. 
Gelet op de specifieke rol van intermediaire partijen binnen het onderzoekdomein 
is er voor gekozen de optie outsourcing als een aparte variabele in het model op 
te nemen. Het betreft in dat geval uitbesteding van elektronisch berichtenverkeer. 
Electronic data exchange staat voor de optie: adoptie van elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid. 
De aard van de relatie is een keuze uit alternatieven waarbij er vanuit wordt 
gegaan dat slechts voor een optie wordt gekozen. 

8.3.4 Te onderzoeken relaties binnen het model 
Het resulterende onderzoeksmodel inclusief de veronderstelde verbanden is 
weergegeven in figuur 8.6. Zoals hiervoor is uitgewerkt, is de variabele adoption 
decision binnen het model door middel van drie verschillende typen relaties met 
andere variabelen verbonden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 8.6. Het onderzoeksmodel. 
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Binnen de empirische studies worden de in het model aangeduide verbanden 
getoetst en nader geëxploreerd. Op basis van de synthese in dit hoofdstuk zijn de 
volgende verwachte relaties binnen het onderzoeksmodel geformuleerd67: 

� innovation specific factors: een positieve perceptie van de voordelen 
leidt tot een positief effect op de adoptiebeslissing; 

o bij operationalisering ligt de nadruk op directe voordelen; 
o operationalisering in termen van kostenvoordelen vormt daarbij 

een indicator voor lastenverlichting; 
o de verwachting is overigens dat individuele bedrijven geen 

positieve perceptie hebben van elektronisch berichtenverkeer 
met de overheid. 

� external pressure: gevoelde external pressure heeft een positief effect 
op de adoptiebeslissing; 

o voor zowel  concurrentiedruk en overheidsdruk is de 
verwachting dat gevoelde druk een positief effect heeft op de 
adoptiebeslissing; 

o wettelijke verplichtstelling wordt beschouwd de meest extreme 
vorm van overheidsdruk, de verwachting daarbij is dat deze 
specifieke vorm van overheidsdruk niet leidt tot omvangrijke 
versnelde adoptie van elektronisch berichtenverkeer. 

� organisational readiness: een grotere mate van gereedheid heeft een 
positief effect op de adoptiebeslissing; 

o een beperkte mate van organisational readiness is binnen deze 
context tevens een belangrijke inhibitor; 

o organisational readiness heeft een positieve relatie met de mate 
van integratie. 

 
Naast de toetsing van de bovengenoemde hypothesen krijgen twee variabelen 
tijdens de empirische studies bijzondere aandacht: outsourcing en governmental 
pressure. 
 
Het uitbesteden van berichtenverkeer met de overheid is een resultaat van een 
non-adoptie beslissing. In de empirische studies worden relaties geëxploreerd met 
factoren die de keuze voor uitbesteding beïnvloeden, zoals: 

� overheidsdruk; leidt meer overheidsdruk tot meer uitbesteding? 
� karakteristieken van uitbestedende bedrijven; besteden bijvoorbeeld 

kleinere bedrijven eerder dan grotere bedrijven berichtenverkeer met de 
overheid uit? 

. 
Wettelijke verplichtstelling is een extreme vorm van overheidsdruk. Binnen het 
empirische deel van het onderzoek wordt aandacht besteed aan het effect van deze 
vorm van regulering op de kanaalkeuze, zoals het gebruik van elektronische 
formulieren, specifieke applicaties via websites of uitbesteding. 

                                                           
67 De veronderstelde positieve relaties zijn in figuur 8.6 met een ‘+’ aangeduid. 
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8.4 Onderzoeksmethoden 
Het meeste onderzoek naar de adoptie van elektronisch berichtenverkeer is 
verricht vanuit een procesperspectief of een factorenperspectief. De 
factorenbenadering richt zich daarbij op de statische factoren die de adoptie 
beïnvloeden, terwijl de procesbenadering zich met name richt op de dynamiek 
van de adoptie, gericht op het gedrag van de adopter in de tijd (Henriksen, 2002). 
Dit laatste resulteert vaak in een longitudinale aanpak gericht op stadia, 
veranderingen en volgorden van gebeurtenissen. Kurnia en Johnston (Kurnia & 
Johnston, 2000) bijvoorbeeld, stellen dat elk bedrijf een uniek traject doormaakt 
bij de adoptie van (inter-organisatie) innovaties en dat een rechttoe rechtaan 
factorenaanpak dit proces niet inzichtelijk kan maken. 
De factoraanpak is gericht op het binnen een geselecteerde onderzoekspopulatie 
isoleren van significante karakteristieken die de adoptie beïnvloeden. 
Verklaringen worden in de regel geformuleerd in termen van relaties tussen 
afhankelijke en onafhankelijke variabelen. 

8.4.1 Keuze van de gehanteerde methoden 
Kuan en Chau (Kuan & Chau, 2001) constateren dat onderzoek naar de adoptie 
van elektronische berichtenverkeer zowel is gebaseerd op surveys als ook op 
casestudies. Een casestudy is met name geschikt als meer gedetailleerde 
beschrijving van het fenomeen elektronisch berichtenverkeer. Dit terwijl een 
survey kan voorzien in een basis voor generalisering, herhaalbaarheid mogelijk 
maakt en een zekere mate van statistische analyse toestaat. 
Elgarah (Elgarah, 2005) pleit op basis van haar meta-analyse van de literatuur 
met betrekking tot elektronisch berichtenverkeer voor meer nadruk op het 
longitudinale karakter van de onderzoeken. Zij pleit daarbij voor een combinatie 
van (generaliseerbare) surveys met (longitudinale) casestudies om zodoende een 
completere en rijker inzicht te krijgen in het karakter en de impact van 
elektronisch berichtenverkeer  
 
Dit onderzoek is te beschouwen als een antwoord op het pleidooi van Elgarah. 
Het empirische gedeelte van het onderzoek bestaat uit een small scale survey, een 
large scale survey en een casestudy. Elke afzonderlijke empirische studie is 
daarbij binnen een specifieke onderzoekspopulatie gericht op een deel van totale 
onderzoeksmodel. 
 
De keuze voor de combinatie van onderzoeksmethoden is gebaseerd op 
methodologische, theoretische en pragmatische overwegingen. 
Zoals hiervoor is aangegeven wordt voor wat betreft de methodologie van het 
onderzoek naar elektronisch berichtenverkeer gepleit voor een combinatie van 
onderzoeksmethoden. Zowel surveys als casestudies zijn in dit domein binnen 
eerdere studies geschikt bevonden. Daarnaast wordt gepleit voor en meer 
longitudinaal beeld. Naast de in hoofdstuk 6 geschetste meerjarige analyse van 
toepassingen van elektronisch berichtenverkeer in Nederland, wordt in de 
casestudy een analyse gemaakt van de effecten van meer dan vijftien jaren 
gerichte stimulering en regulering vanuit de Belastingdienst op dit terrein. 
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Daarnaast bied het gebruik van drie methoden de mogelijkheid van triangulatie; 
het verbinden van resultaten verzameld vanuit drie verschillende perspectieven 
biedt een rijker beeld, meer mogelijkheden tot interne validatie en onderbouwing 
van conclusies en aanbevelingen (Henriksen, 2002). 
Het onderzoeksmodel bouwt deels voort op reeds ontwikkelde theorieën en 
modellen en daarbinnen geformuleerde en getoetste hypothesen. Zoals in 
paragraaf 8.3 is aangegeven, wordt gebruik gemaakt van bestaande 
operationalisering. Zo is voor de small scale survey gebruik gemaakt van de door 
Chwelos et al. (Chwelos et al., 2001) ontwikkelde vragenlijst. 
De keuze van methoden in combinatie met de bijbehorende onderzoekspopulatie 
is ook ingegeven door pragmatische redenen. Enerzijds is in de empirie 
aansluiting gezocht bij dominante thema’s en partijen uit de Nederlandse praktijk 
van hoofdstuk 5. Het CBS, de Belastingdienst en het ICTAL programma zijn daar 
voorbeelden van. Zo annonceerde in de beginfase van het onderzoek de 
Belastingdienst de wettelijke verplichtstelling van elektronische belastingaangifte 
voor bedrijven. Deze nieuwe ontwikkeling kon niet in dit onderzoek ontbreken. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van enerzijds de mogelijkheden ‘mee te lopen’ met 
elders gepland onderzoek en anderzijds van bestaand kwantitatief 
onderzoeksmateriaal.  
 
In de volgende deelparagraaf worden de drie uitgevoerde empirische studies kort 
gekarakteriseerd. In de volgende hoofdstukken worden de specifieke 
onderzoekspopulaties, de operationalisering van het onderzoeksmodel en 
onderzoeksresultaten per studie uitgewerkt.  

8.4.2 Onderzoekstechnisch ontwerp 
Het empirische deel van dit onderzoek bestaat uit drie afzonderlijke empirische 
studies. Deze studies zijn binnen drie verschillende populaties uitgevoerd, op 
verschillende momenten in de tijd. De onderzoekselementen zijn in alle drie de 
gevallen individuele midden- en kleinbedrijven. De adoptie van elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid staat in elk van de onderzoeken centraal; in 
hoofdstuk 9 tot en met 11 wordt voor elk van de afzonderlijke studies 
gevisualiseerd welk deel van het onderzoeksmodel wordt gebruikt. 
Alle drie de empirische studies zijn te vertalen in een onderzoekstechnisch 
ontwerp, de aanpak waarmee het theoretische onderzoeksmodel in activiteiten is 
omgezet. Dit gebeurt door de elementen, variabelen en relaties te vertalen in 
operationele termen. Dit operationaliseren krijg vorm in instructies en definities 
die aangeven hoe (Segers, 1999): 

� elementen worden geselecteerd: een empirische definitie van het 
onderzoekselement zodanig dat kan worden vastgesteld of een 
willekeurig element tot de onderzoekspopulatie behoort; 

� variabelen worden gemeten: operationele definities voor de variabelen 
op basis waarvan de waarde van de bedoelde variabelen in de realiteit 
kan worden bepaald; 

� de relaties worden vastgesteld: concretisering van procedures en criteria 
die ondersteunen bij de beslissing wanneer er in feite sprake is van een 
relatie zoals die is verwacht. 
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Survey naar de adoptie van een statistiektoepassing 
De small scale survey is uitgevoerd met betrekking tot de adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer met het CBS door importerende en exporterende 
midden- en kleinbedrijven. Praktische uitvoering van het onderzoek vond plaats 
in de vorm van een afstudeerproject waarvan de inhoudelijke verantwoordelijk-
heid binnen dit onderzoek viel. De survey is afgenomen in 2005 waarna de resul-
taten zijn verwerkt en gepubliceerd (Schurink, 2006), (Arendsen et al., 2008). 
Deze small scale survey betreft een praktijktest van het ontwikkelde 
onderzoeksmodel alsmede een toets van de geformuleerde hypothesen ten 
aanzien van de adoptiefactoren. De nadruk lag daarbij op de relatie met de 
adoptiebeslissing en in mindere mate met integratie. 
Als basis voor de operationalisering is het model van Chwelos et al. (Chwelos et 
al., 2001) gebruikt. Dit model is in de praktijk gebruikt en getoetst op validity en 
reliability en daarmee een betrouwbaar uitgangspunt. De instrumenten voor 
zowel adopters als non-adopters zijn daarbij gebruikt. Ontbrekende variabelen 
zijn gebaseerd op ander empirisch onderzoek (Pieterson, 2004) en aanvullend 
ontworpen voor dit onderzoek. 
 
Enquête onder midden- en kleinbedrijven 
De large scale survey was onderdeel van een omvangrijke, representatieve, 
enquête naar de perceptie van Nederlandse midden- en kleinbedrijven van de 
elektronische dienstverlening van de overheid. Daarbij is expliciet aandacht 
geschonken aan de relatie met administratieve lastenverlichting. Het onderzoek is 
in 2005 uitgevoerd in opdracht van het ICTAL Programma en gepubliceerd in 
(ICTAL, 2005), (Arendsen & Bongers, 2005), (Bongers & Arendsen, 2006). 
Resultaten van een nadere statistische analyse in het kader van dit onderzoek zijn 
gepubliceerd in (Arendsen et al., 2006). 
In het kader van dit onderzoek zijn binnen de enquête specifieke 
onderzoeksvragen geformuleerd naar perceived benefits en complexity van 
elektronisch berichtenverkeer. Ten behoeve van dit onderzoek zijn specifieke 
statistische analyses uitgevoerd. De nadruk ligt daarbij op de relatie van de 
adoptiefactor perceived benefits met de adoptie van elektronisch berichtenverkeer 
en uitbesteding. Tevens is de rol van de factor bedrijfsgrootte geanalyseerd. In 
algemenere termen wordt de relatie beschreven met de beleving van 
administratieve lastenverlichting. 
 
Casestudy naar elektronische belastingaangiften voor ondernemers 
De casestudy heeft betrekking op de aanpak van de Belastingdienst met 
betrekking tot de introductie van elektronische belastingaangiften voor 
ondernemers in de periode van 1993 tot en met begin 2006. De oorzaken en 
effecten van de wettelijke verplichtstelling van de elektronische wijze van 
belastingaangifte voor bedrijven vormen daarbij een belangrijk onderdeel. De 
casestudy zelf is uitgevoerd in 2006; eerste resultaten zijn gepubliceerd in 
(Arendsen & Van Engers, 2007). 
De casestudy richt zich vooral op het effect van de adoptiefactor overheidsdruk in 
relatie tot de keuze uit de diverse beschikbare kanalen. Naast deze 
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factorbenadering is veeleer het longitudinale karakter van de casestudy van 
belang. Basis voor de analyse zijn zowel beschikbare kwalitatieve als 
kwantitatieve studies. De analyse van de effecten van de wettelijke 
verplichtstelling zijn gebaseerd op een aantal omvangrijke kwantitatieve monitors 
naar houding en gedrag van bedrijven. Binnen een van deze monitors zijn ten 
behoeve van dit onderzoek specifieke vragen geformuleerd. Op basis daarvan zijn 
voor dit onderzoek enkele nadere kwantitatieve analyses uitgevoerd. 
De casestudy bood tevens een mogelijkheid tot nadere analyse van de rol van 
softwareleveranciers bij de adoptie van deze toepassingen. 
 
De empirische studies worden bewust in deze volgorde gepresenteerd. Allereerst 
vanwege de volgorde in de tijd. De small scale survey is gebaseerd op data uit 
2004, de large scale survey is uitgevoerd in 2005 en de casestudy is gebaseerd op 
data tot en met 2007. Daarnaast worden de resultaten van de casestudy bewust 
niet als eerste gepresenteerd. Dit zou de indruk kunnen wekken dat het een louter 
explorerende en hypothese genererende studie betreft als opmaat naar 
hypothesetoetsing. De casestudy in de huidige vorm is eerder te typeren als een 
data mining studie naar de effecten van verschillende vormen van governmental 
pressure op de adoptiebeslissing. 

8.5 Samenvatting 
Dit hoofdstuk slaat een brug tussen het theoretische en empirische deel van het 
onderzoek. In dit hoofdstuk wordt het theoretische onderzoeksmodel 
gepresenteerd en wordt een verantwoording gegeven van de empirische 
onderzoeksaanpak. Het onderzoeksmodel is gebaseerd op een synthese van de 
resultaten uit de voorafgaande theoretische en praktijkanalyses. Deze synthese is 
om een aantal redenen nodig en nieuw: 

� het merendeel van het door mij gevonden onderzoek naar elektronisch 
berichtenverkeer is uitgevoerd met het oog op commerciële 
handelsrelaties; dit terwijl de onderzoeksoptiek zich richt op de relatie 
tussen bedrijven en de overheid; 

� onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van de elektronisch 
overheid is nog relatief weinig empirisch onderbouwd en waar het 
gegevensuitwisseling betreft vooral gericht op elektronische 
dienstverlening naar burgers via nieuwe media; 

� recent onderzoek naar administratieve lastenverlichting kent vooral een 
bestuurskundige oriëntatie, redenerend vanuit bestaande wet- en 
regelgeving. 

 
Het centrale onderdeel van het onderzoeksmodel is de adoptiebeslissing. Deze 
beslissing wordt in het model verbonden met een drietal perspectieven: de 
adoptiefactoren, het adoptieproces en de resultaten van de adoptie. 
In de volgende drie hoofdstukken wordt dit model nader geoperationaliseerd en 
gebruikt in een drietal empirische studies, te weten een small scale survey, een 
large scale survey en een casestudy. Doel van deze studies is het testen van het 
model, het toetsten van hypothesen en het nader exploreren van mechanismen 
met als doel theorievorming. 


