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9  Survey naar adoptie statistiektoepassing 

9.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de uitgevoerde small scale survey 
besproken. Dit leidt tot beantwoording van de onderzoeksvraag: Welke factoren 
beïnvloeden de keuze van bedrijven voor toepassing van elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid en wat zijn daarbij mogelijke effecten?  
De survey is uitgevoerd met betrekking tot de adoptie van elektronisch 
berichtenverkeer met het Centraal Bureau voor de Statistiek door importerende en 
exporterende bedrijven. De praktische uitvoering van het onderzoek heeft 
plaatsgevonden in de vorm van een afstudeerproject waarvan de inhoudelijke 
verantwoordelijkheid binnen dit onderzoek viel. De survey is afgenomen in 2005 
waarna de resultaten zijn gepubliceerd (Schurink, 2006), Delen van dit hoofdstuk 
zijn gebaseerd op die publicatie, tevens zijn aanvullende analyses uitgevoerd 
(Arendsen et al., 2008).  
Als basis voor de survey is het in hoofdstuk 8 beschreven theoretische 
onderzoeksmodel gehanteerd. In termen van de algemene onderzoeksaanpak: 
Toepassing van de theoretische modellen en toetsing van de hypothesen in de 
empirie levert inzicht in het adoptiegedrag van bedrijven, de factoren die daarop 
van invloed zijn en de mogelijke effecten op de administratieve lasten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 9.1 De survey gepositioneerd binnen de onderzoeksaanpak. 
 
In paragraaf 9.2 wordt allereerst de context geschetst waarbinnen het empirische 
onderzoek is uitgevoerd. De afbakening van de empirische studie binnen het 
theoretische onderzoeksmodel wordt in paragraaf 9.3 beschreven. Daarmee wordt 
aangegeven welke selectie van verbanden uit het gehele onderzoeksmodel in deze 
empirische studie centraal staan. Paragraaf 9.4 beschrijft de onderzoeksmethode 
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aan de hand waarvan dataverzameling en data-analyse heeft plaatsgevonden. De 
resultaten met betrekking tot het feitelijke adoptiegedrag van bedrijven worden 
besproken in paragraaf 9.5. De beantwoording van de onderzoeksvraag wordt 
samengevat in paragraaf 9.6. 

9.2 Context van de praktijksituatie  

9.2.1 Interactieve Registratie voor de Internationale 
Handelsstatistieken 

Met de totstandkoming van de Europese interne markt op 1 januari 1993 
vervielen douaneformaliteiten voor de handel met landen binnen de Europese 
Unie (EU) en tevens de mogelijkheid om op basis hiervan statistieken samen te 
stellen. Om aan deze informatiebehoefte te kunnen blijven voldoen, is door de EU 
het INTRASTAT stelsel ingesteld. Dit stelsel berust op rechtstreekse verstrekking 
van handelsgegevens door ondernemers aan de statistiekdiensten in de lidstaten. 
In Nederland moeten de gegevens over in- en uitvoer van/naar EU-lidstaten, de 
intercommunautaire handel, rechtstreeks aan het CBS worden aangeleverd. Het 
aanleveren van deze gegevens is voor bedrijven verplicht en kon aanvankelijk 
zowel via een papieren formulier als op elektronische wijze worden aangeleverd. 
De uitwerking van de uitvraag van deze gegevens betreffende het 
goederenverkeer is gebaseerd op de verordening 638/2004 van het Europese 
Parlement. “Om dit voor de informatieplichtigen gemakkelijker te maken, 
scheppen de Commissie en de lidstaten de nodige voorwaarden ter bevordering 
van de automatische gegevensverwerking en elektronische gegevensoverdracht“ 
(Europese Unie, 2004). 
 
Voor de opgave van deze gegevens aan het CBS is een Europese standaard 
ontwikkeld. Op basis van deze standaard heeft het CBS het softwaresysteem 
CBS-IRIS ontwikkeld: Interactieve Registratie voor de Internationale 
HandelsStatistieken. Dit pakket is bedoeld voor het elektronisch verzamelen van 
de benodigde gegevens waarbij de vragenlijst onderdeel vormt van de software. 
De gegevens kunnen handmatig worden ingevoerd en er is ook functionaliteit 
aanwezig om middels geautomatiseerde import gegevens toe te voegen. Het 
maandelijkse verzenden van de gegevens vindt plaats via diskette of e-mail. 

9.2.2 Verplichtstelling van elektronische aanlevering 
Vanuit het CBS is de adoptie van IRIS op verschillende momenten gestimuleerd. 
In 1993 is de eerste versie van CBS-IRIS (op diskette) gestuurd naar 18.000 
bedrijven. Vanaf 2001 zijn bedrijven op IRIS geattendeerd door middel van gratis 
verstrekking van IRIS op cd-rom. Verschillende doelgroepen werden daarbij 
apart benaderd: respondenten die schriftelijk insturen, respondenten die al 
elektronisch insturen en non-respondenten. In 2003 werd op die wijze 31.000 
bedrijven benaderd. In verband met de verhoging van de aangiftedrempel van een 
omzet van 225.000 euro per jaar naar 400.000 euro per jaar nam het aantal in 
2004 af naar ongeveer 25.000 berichtgevers. 
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De aanlevering van handelsgegevens blijft echter tot 2001 in bijna 40% van de 
gevallen op papier plaatsvinden. Dit terwijl elektronische aanlevering voor het 
CBS om een aantal redenen belangrijker wordt. Enerzijds ontstaat vanuit de 
politiek de roep om administratieve lastenverlichting voor bedrijven en anderzijds 
biedt elektronische aanlevering van gegevens de mogelijkheid tot interne 
efficiencyverhoging (Staatsblad 2003). 
In dat kader is per 1 januari 2005 elektronische aangifte van handelsgegevens 
verplicht gesteld en daalde de aanlevering op papier in 2004 tot ongeveer 1500 
bedrijven vlak voor het moment van verplichtstelling. Deze verplichtstelling is 
een uitwerking van hetgeen in de ‘CBS-wet’, Wet op het Centraal bureau voor de 
statistiek (Staatsblad, 2004) en het Besluit gegevensverwerking CBS (Staatsblad, 
2003), is aangegeven met betrekking tot de uitvoering van de Europese 
verordening 638/2004 (Europese Unie, 2004). Artikel 38c van de wet beschrijft 
dat bij ministeriële regeling wordt vastgesteld op welke wijze de gegevens 
betreffende het goederenvervoer moeten worden opgegeven. 
 
De betreffende ministeriële regeling Statistieken goederenvervoer (Staatscourant, 
2004, artikel 3) geeft aan dat de opgave van de gegevens plaats moet vinden in de 
vorm van computerbestanden:  ofwel computerbestanden die zijn opgesteld met 
behulp van door het CBS opgestelde software (IRIS), dan wel computerbestanden 
waarvan de indeling overeenkomt met een door het CBS opgestelde standaard 
indeling (record lay-out). Deze laatste vorm kan bijvoorbeeld geïmplementeerd 
zijn binnen een softwarepakket. De verstrekking van de computerbestanden moet 
plaatsvinden door middel van een door het CBS goedgekeurde procedure voor 
elektronische gegevensoverdracht (artikel 4). In de toelichting op de regeling 
wordt de verplichting verwoord als: “de nieuwe verordening verplicht er niet 
meer toe de mogelijkheid te bieden de gegevens ook op papier aan te leveren” 
(Staatscourant, 2004). Wel wordt nog de mogelijkheid tot papieren aanlevering 
geboden in geval de betrokken onderneming niet beschikt over de nodige 
apparatuur en hij dit aannemelijk kan maken. 
 
De CBS-enquete Internationale handelsstatistieken onder de 25.000 berichtgevers 
kent geen 100% respons. De maand oktober 2005 liet de volgende responscijfers 
zien: 
 
aantal respondenten:       11740 

aantal respondenten papier:         219 
aantal respondenten elektronisch:      11521 

aantal respondenten elektr via record lay-out      2151 
aantal respondenten elektr via IRIS:        9370 

aantal respondenten via IRIS e-mail:                     9003 
aantal respondenten via IRIS diskette                  367 
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Het aantal-responspercentage van deze CBS-enquête is 47% (11740 / 25000). De 
omzet-respons waarbij de ondernemingen worden gewogen naar rato van de 
omzet bedraagt meer dan 80% (Schurink, 2006) Dit betekent dat de non-respons 
hoofdzakelijk bij kleinere ondernemingen voorkomt. 
Het percentage elektronische aangiften bedraagt 98%, daarvan maakt ruim 80%  
(9.370/11.521) gebruik van de IRIS toepassing. 

9.2.3 Relatie met administratieve lastenverlichting 
In de toelichting op de regeling Statistieken goederenvervoer wordt een 
uitwerking gegeven van de mogelijke administratieve lastenverlichting. Deze is 
met name afhankelijk van de door het bedrijf gekozen invulwijze. Bij handmatig 
invullen van de CBS-IRIS toepassing bedraagt de invultijd ongeveer hetzelfde als 
de invultijd van een papieren formulier. Bij gebruik van de geautomatiseerde 
importmodule verwacht het CBS maandelijks een tijdsbesparing van de invultijd 
met 3 tot 8 minuten per keer. De eenmalige tijdsinvestering voor installatie van en 
wegwijs worden in de software wordt in de toelichting door het CBS geschat op 
gemiddeld een half uur, ofwel 30 euro (Staatscourant, 2004). 
Bij gebruik van een geautomatiseerd, maatwerk of standaard, softwarepakket 
lijken de besparingen vergelijkbaar. De eenmalige kosten voor aanschaf of 
ontwikkeling kunnen in dat geval naar schatting van het CBS oplopen tot 5.000 
euro, dit los van mogelijke periodieke updates. “Bedrijven zullen naar 
verwachting hiertoe slechts overgaan indien er een speciale module eenvoudig 
beschikbaar is in het door hen gebruikte bedrijfsadministratiepakket” 
(Staatscourant, 2004). 

9.3 Afbakening onderzoeksmodel 
Basis voor de empirische studie is het theoretische onderzoeksmodel zoals in 
hoofdstuk 8 is uitgewerkt. In deze small scale survey lag de nadruk op de relatie 
tussen de adoptiefactoren en de adoptiebeslissing. In beperktere mate is aandacht 
geschonken aan de onderdelen integratie en uitbesteding. Figuur 9.2 visualiseert 
deze nadere afbakening. 
 
Complexiteit als innovatiespecifieke factor is in deze analyse niet opgenomen. 
Het model uit figuur 9.2 vertoont bij gevolg gelijkenissen met het 
onderzoeksmodel zoals gehanteerd door Chwelos et al. (Chwelos et al., 2001). 
Zoals in hoofdstuk 7 is uitgewerkt, wordt binnen deze studie de variabele intent 
tot adopt gelijk gesteld aan de beslissing tot adoptie. 
De doelstelling van de small scale survey is een praktijktest van het ontwikkelde 
onderzoeksmodel alsmede een toets van de geformuleerde hypothesen ten 
aanzien van alle adoptiefactoren. Centraal daarbij staat de verklaring van de 
adoptiebeslissing van individuele bedrijven: wat zijn de beperkende en 
begunstigende factoren voor de adoptie van elektronisch berichtenverkeer met de 
overheid bij ondernemers?  
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Figuur 9.2 Onderzoeksmodel small scale survey. 
 
In het verlengde van het onderzoek van Chwelos et al. en de verwachtingen uit 
paragraaf 8.3, zijn de volgende hypothesen geformuleerd: 

� perceived benefits: grotere verwachte voordelen leiden tot een grotere 
adoptie van elektronisch berichtenverkeer (h1); 

� external pressure: grotere overheidsdruk en concurrentiedruk, samen 
omgevingsdruk genoemd, leiden tot een grotere adoptie van elektronisch 
berichtenverkeer (h2); 

� organisational readiness: een grotere gereedheid van de organisatie 
heeft een positieve invloed op de adoptie van elektronisch 
berichtenverkeer (h3). 

 
In de volgende paragraaf wordt de operationalisering van het gehanteerde 
onderzoeksmodel beschreven. 

9.4 Onderzoeksmethode 
De beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode bestaat achtereenvolgens 
uit de operationalisering van het onderzoeksmodel, de wijze van dataverzameling 
en de gebruikte instrumenten voor de analyse van de data. 

9.4.1 Operationalisering onderzoeksmodel 
Als basis voor de operationalisering van het onderzoeksmodel is gebruik gemaakt 
van de uitwerking van Chwelos et al. (Chwelos et al., 2001).  Dit model is door 
hen in verschillende versies getest; deze versies bevatten dezelfde variabelen, 
echter binnen verschillende constructen. De versies lieten geen verschillen zien in 
aanwezigheid en richting van statistische significante relaties. Op basis van deze 
modelanalyse stellen Chwelos et al. “the reader may be confident that the results 
are not an artifact of the authors’ modelling decisions” (Chwelos et al., 2001). 
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De door Chwelos et al. gebruikte operationalisering is tevens gebaseerd op eerder 
uitgevoerd empirisch onderzoek en door hen uitgebreid in de praktijk gevalideerd 
en gebruikt. Daarbij is de content en construct validity beoordeeld, ondermeer aan 
de hand van pilots van de uiteindelijke vragenlijst. Daarbij zijn vragenlijsten voor 
zowel adopters als non-adopters gebruikt. 
Elektronisch berichtenverkeer is in lijn met de in hoofdstuk 3 geformuleerde 
definitie omschreven als: de elektronische uitwisseling tussen ondernemers en de 
overheid van automatisch geëxtraheerde gegevens uit de bronadministratie 
waarbij deze via een netwerk elektronisch, volgens een standaard 
berichtspecificatie, aan de overheid ter beschikking wordt gesteld om aan haar 
informatieverplichting te voldoen, waarna het bericht vervolgens geautomatiseerd 
wordt verwerkt. 
 
De operationalisering van het onderzoeksmodel is in de vorm van een vragenlijst 
uitgewerkt. De vragenlijsten voor adopters en voor non-adopters zijn opgenomen 
in Bijlage C. De vragenlijsten zijn in het Nederlands gesteld. De uitwerking in dit 
hoofdstuk sluit aan op de daarin gebruikte begrippen. 
Vragen met betrekking tot concurrentiedruk, IT-volwassenheid, financiën, de 
adoptiebeslissing en verwachte voordelen zijn overgenomen uit de uitwerking 
van Chwelos et al. (Chwelos et al., 2001).  
Specifiek voor dit onderzoek zijn vragen toegevoegd met betrekking tot 
adopterkenmerken, overheidsdruk (stimulatie en regulatie), integratie en 
verwachte nadelen. De factoren omgevingsdruk en ‘gereedheid van de 
organisatie’ komen niet specifiek in de vragenlijsten terug maar zijn constructs, 
samengesteld uit de gerelateerde (deel)factoren. 
 
Als adopterkenmerken zijn onder meer de grootte van het bedrijf, het 
opleidingsniveau en de  leeftijd van de geënquêteerde ondernemer opgenomen. 
Tevens is in dit kader een vraag toegevoegd naar de uitbesteding van de 
boekhouding. 
De factor overheidsdruk is geoperationaliseerd in termen van stimulerende en 
regulerende68 beïnvloedingsinstrumenten zoals in hoofdstuk 4 beschreven. 
Enerzijds worden stimulerende factoren onderkend als de verstrekking van gratis 
software, directe technische ondersteuning, goede informatievoorziening of 
andere directe voordelen. Anderzijds worden regulerende factoren genoemd, 
zoals vermijdbare nadelen als latere terugbetaling, langere wachttijden door 
ontbreken van vergunningen of wettelijke verplichtstelling. 
Ondernemers zijn gevraagd om in een separate vraag de sterkte van de ervaren 
overheidsdruk te scoren. Daarnaast zijn de factoren in de vorm van stellingen 
geformuleerd aan de hand waarvan ondernemers binnen een 7-punts Likert schaal 
hun mening konden scoren. 
De integratie van de IRIS toepassing binnen de onderneming is gemeten aan de 
hand van de vraag of IRIS is geïntegreerd met andere geautomatiseerde processen 
in het bedrijf dan wel of de berichten handmatig worden verwerkt. In het geval 
van integratie wordt voorts gevraagd naar de gerelateerde processen en het 
percentage van berichten dat handmatig wordt verwerkt. 
                                                           
68 Hier is gekozen voor de term regulatie in plaats van de term repressief uit hoofdstuk 4. 
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De verwachte nadelen zijn in een aantal gevallen negatieve voordelen, zoals 
bijvoorbeeld geldt voor het kostenaspect. Daarnaast zijn in dit geval andere 
factoren uit de literatuur gebruikt zoals compatibiliteit en complexiteit (Rogers, 
2003) en het in hoofdstuk 7 genoemde algemenere vermoeden dat de voordelen 
alleen bij de overheid terecht komen. Ook is gebruik gemaakt van een aantal 
redenen om niet elektronisch aan te willen geven zoals benoemd in het onderzoek 
van Pieterson (Pieterson, 2004) naar de verplichte elektronische 
belastingaangifte: betrouwbaarheid, kwaliteit software en veiligheid.  
Tevens is voor een completer beeld door middel van een open vraag 
geïnformeerd naar aanvullende voor- en nadelen. 
 
Om de vragenlijst te beoordelen op praktische hanteerbaarheid is vooraf een pre-
test uitgevoerd bij één respondent waarbij de onderzoeker samen met de 
respondent de vragenlijst heeft doorgenomen zodat eventuele onduidelijkheden 
geadresseerd konden worden. Doel hiervan was om onduidelijkheden en 
onjuistheden in de vragenlijst op te sporen en te verhelpen. Als gevolg van 
tijdsdruk is afgezien van een uitgebreide pre-test.  
Tevens is de formulering van de vraagstelling met betrekking tot de integratie 
(een aspect dat Chwelos et al niet in hun onderzoek adresseerden) aangescherpt. 
Deze vraagstelling is gebaseerd op de vragenlijst van Iacovou et al. (Iacovou et 
al., 1995).  
 
 

Factoren voor adoptie Vra(a)gen Cronbach’s � 
Overheidsdruk (governmental pressure) 14 – 18 0,898 
   Stimulatie 16 a-d 0,948 
   Regulatie 16 e- f 0,619 
Concurrentiedruk (competitive pressure) 12 - 13 0,890 
Verwachte voor/nadelen (perceived 
benefits) 

28 of 29 en 29 of 30 0,984 

Financiën (financial readiness) 23 – 24 - 
Adopter kenmerken (adopter 
characteristics) 

1 t/m 11 - 

IT-volwassenheid (IT readiness) 19 - 22 0,937 
Intentie tot adoptie (adoption decision) 25 en 26 of 25 – 27 -0,24 
Integratie (integration) 27 of 28 - 

 
Tabel 9.1 Betrouwbaarheid operationalisering onderzoeksmodel, bron: (Schurink, 2006). 
 
De betrouwbaarheid van de gehanteerde vragenlijst moest door de eerder 
genoemde tijdsdruk achteraf worden vastgesteld. In bovenstaande tabel 9.1 zijn 
de berekende Cronbach’s alpha’s weergegeven, zie ook Bijlage E. 
De variabelen die niet numeriek gescoord zijn (adopterkenmerken) en welke 
onvoldoende respons opleverden (financiën, integratie) zijn daarin niet 
opgenomen. Dit heeft consequenties voor de analyse van de resultaten. Voor wat 
betreft de adopterkenmerken wordt in het vervolg slechts gebruik gemaakt van de 
scores op de afzonderlijke kenmerken bedrijfsgrootte, functie en uitbesteding. 
Voor wat betreft de variabelen financiën en integratie zijn geen nadere statistische 
analyses uitgevoerd. 



 236 

De variabele regulatie scoort met 0,619 beneden de gebruikelijke 0,7 als 
minimumwaarde voor de betrouwbaarheid69. Aangezien de waarde boven de 0,6 
ligt, heeft de variabele wel onderdeel uitgemaakt van enkele nadere statistische 
analyses. Bij de bespreking van de resultaten worden voor de rol van deze 
variabele echter geen statistisch onderbouwde conclusies geformuleerd. 
De variabele adoptiebeslissing is op basis van de beantwoording van de 
onderliggende vragen niet in een betrouwbaar construct te vertalen; de 
bijbehorende Cronbach’s alpha is zelfs negatief. Dit wordt mede veroorzaakt door 
de zeer kleine variatie in de antwoorden op de vraag naar het stadium van 
systeemontwikkeling van het bedrijf70. De items (deelvragen) zijn vanwege deze 
lage onderlinge correlatie niet tot een enkele adoptieschaal te combineren. Dit 
betekent dat bij de nadere analyse van de resultaten gebruik moet worden 
gemaakt van de antwoorden op de afzonderlijke vragen. 
Voor de overige variabelen laat de analyse een (zeer) hoge kwaliteit van de 
operationalisering zien. Dat geldt ook voor de in dit onderzoek (op)nieuw 
geconstrueerde variabelen overheidsdruk en voor/nadelen.  
 
In onderstaande tabel 9.2 is op basis van de onderzoeksgegevens de correlatie71 
tussen de verschillende variabelen weergegeven, zie ook Bijlage E. Zoals 
hiervoor is uitgewerkt, is het construct adoptie niet betrouwbaar en blijft in dit 
geval buiten beschouwing.  
 

 Conc.druk Stimul. Regulatie Voordelen Nadelen IT-volw. 

Conc.druk 1 0.027 0.257 -0.097 -0.004 -0.145 

Stimulatie  1 0.766*** 0.512** 0.224 0.658*** 

Regulatie   1 0.438* 0.208 0.468* 

Voordelen    1 0.486* 0.213 

Nadelen     1 0.045 

IT-volwas.      1 

*** p < .001; ** p < .01;  * p < .05 

 
Tabel 9.2. Correlatie tussen de variabelen. 
 
De correlatieanalyse laat zien dat er sterke tot zeer sterke verbanden bestaan 
tussen met name de variabelen stimulatie, regulatie, voordelen en IT-
volwassenheid. De onderlinge verbanden lijken met name te verklaren uit de rol 
van ‘voordelen’ binnen de vraagstelling van de verschillende items. 
De vragen naar stimulatie en regulatie zijn gesteld in termen van voordelen en 
nadelen (vraag 16) en positieve en negatieve invloeden (vragen 17, 18). 
Stimulatie is verwoord in termen van voordelen terwijl regulatie in termen van 

                                                           
69 Alhoewel sommige onderzoekers 0,6 als minimumwaarde hanteren. 
70 Vraag 25, zie Bijlage C. 
71 Correlatie houdt in dat er tussen twee variabelen een verband bestaat. De correlatiecoëfficiënt kan 
variëren tussen 0 (geen verband) en +1 of -1 (perfect positief/perfect negatief verband). Hoe hoger de 
correlatiecoëfficiënt, hoe sterker de samenhang tussen de variabelen is. 
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nadelen en verplichtingen is beschreven. De correlatiematrix laat een sterke 
samenhang zien tussen stimulatie en voordelen. Tussen nadelen en regulatie 
wordt overigens geen verband geconstateerd. In dit geval zou de lage 
betrouwbaarheid van de variabele regulatie een rol kunnen spelen. 
Ook de doelstellingen in de vraagstelling bij IT-volwassenheid, zoals 
overgenomen uit de vragenlijst van Chwelos et al. (Chwelos et al., 2001), is 
verwoord in termen van te behalen voordelen, zoals bijvoorbeeld kostenverlaging 
en kwaliteitsverhoging. Ook in dit geval is de correlatie met de variabele 
voordelen niet onlogisch. Overigens is ook binnen het model van Chwelos et al. 
sprake van een bovengemiddelde correlatie tussen de construct items IT 
sophistication en perceived benefits. Door Chwelos et al. wordt hier niet op 
gewezen (Chwelos et al., 2001). 

9.4.2 Dataverzameling 
De doelgroep van het onderzoek bestond uit importerende en/of exporterende 
bedrijven die handelsstatistieken aan het CBS aanleveren. Zoals in paragraaf 9.2 
aangegeven, betreft het sinds 2004 25.000 ondernemingen met een jaaromzet van 
meer dan 400.000 euro. Dit betekent onder meer dat er zich naar verhouding 
weinig kleine bedrijven binnen de doelgroep bevinden. 
Basis voor de dataverzameling ten behoeve van de survey waren de CBS bestan-
den met respondenten van de CBS enquête Internationale handelsstatistieken in 
2004. Deze respondenten waren onderverdeeld naar IRIS aangevers (adopters) en 
papieren aangevers (non-adopters). In verband met de praktische uitvoerbaar-
heid72 van de survey is door medewerkers van het CBS een regionale voorselec-
tie, steekproef, van ruim 300 ondernemers uit de CBS bestanden aangeleverd. 
 
De doelstelling voorafgaand aan de survey was een respons van 40 bruikbare 
reacties. Op 19 juli 2005 werden uit het regionale bestand aselect 22 adopters en 
24 non-adopters getrokken. Vanwege een sterk achterblijvende respons vond een 
tweede selectie plaats. Op 12 oktober 2005 werden uit het regionale bestand 
aselect 20 adopters en 25 non-adopters getrokken. Omdat nog steeds het zicht op 
voldoende reactie ontbrak, vond een derde selectie plaats. Op 4 november 2005 
werden uit het regionale bestand aselect 14 adopters getrokken. 
 
In totaal zijn op deze manier 105 bedrijven geselecteerd. Met alle geselecteerde 
bedrijven is getracht vooraf telefonisch contact op te nemen via de bij het CBS 
bekende contactpersonen voor IRIS. Het doel was de respondenten vooraf te 
informeren om zo de bereidheid tot medewerking te vergroten. 
In deze gesprekkenen werd het doel van het onderzoek besproken en de vraag 
gesteld of men aan het onderzoek wenste mee te werken. In meer dan de helft van 
de gevallen waarbij contact tot stand kwam (59%) leidde dit tot een positieve 
reactie. De bedrijven die niet telefonisch bereikbaar waren of waarvan de 
contactpersoon niet beschikbaar was, zijn vervolgens door middel van een 
aanbiedingsbrief en vragenlijst via TPG post schriftelijk benaderd. 
                                                           
72 Aan het begin van de survey bestond de verwachting dat meerdere bedrijfsbezoeken zouden moeten 
worden afgelegd. Met dat doel is de onderzoekspopulatie ingeperkt tot bedrijven in de regio Oost-
Nederland. 
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In de aanbiedingsbrief wordt uitgelegd wat het doel en de achtergrond van het 
onderzoek is en word verzocht de vragenlijst in te vullen. Tevens is, zowel in de 
aanbiedingsbrief als in de vragenlijst uitgelegd waarom juist de periode tot 2005 
relevant was. Zoals in paragraaf 9.2 is aangegeven, werd vanaf begin 2005 de 
elektronische aanlevering van deze statistieken verplicht gesteld. Daarnaast is 
benadrukt dat het onderzoek volstrekte anonimiteit waarborgt om te voorkomen 
dat enige reserve bij het invullen van de vragen zou ontstaan. 
 
Voor alle benaderde bedrijven is bij het uitblijven van een reactie een 
herinneringstelefoontje gepleegd of een herinneringsmail verzonden met het 
verzoek de vragenlijst alsnog in te vullen en te retourneren.   
De totale respons op 30 december 2005 bedroeg 25%: 26 ingevulde vragenlijsten 
van de 105 benaderde bedrijven; 16 van adopters van IRIS en 10 van non-
adopters.  
 
Karakteristieken respondenten 
De groep respondenten kent de volgende opdeling naar bedrijfsgrootte, zie tabel 
9.3. 
 

Bedrijfsgrootte 
(medewerkers) 

Aantal  
respondenten 

Percentage 
 respondenten 

Percentage 
bedrijven 

in Nederland73 
0 t/m 4 2 8 % 85% 
5 t/m 9 5 19% 6% 

10 t/m 49 7 27% 7% 
50 t/m 99 7 27% 1% 

100 of meer 5 19% 1% 
 
Tabel 9.3 Respondenten naar bedrijfsgrootte, n=26. 
 
De respons kent een sterke vertekening naar midden- en grootbedrijven. Een 
verklaring kan in dit geval zijn dat (zeer) kleine bedrijven geen tijd hadden of 
namen om de enquête te beantwoorden. Op basis van het voorgaande zijn 
daarnaast de volgende verklaringen te geven: 

� de doelgroep betreft bedrijven met een omzet boven 400.000 euro per 
jaar; 

� binnen de internationale handel zijn naar verwachting vaker grotere 
bedrijven actief; 

� de basisbestanden van het CBS bestonden uit respondenten van de CBS 
enquête Internationale handelsstatistieken in 2004. In paragraaf 9.2 is 
beschreven dat de non-respons daarbij hoofdzakelijk bij kleinere 
ondernemingen voorkomt. In de voor de survey gebruikte 
basisbestanden van het CBS waren naar alle waarschijnlijkheid grotere 
bedrijven oververtegenwoordigd. 

 

                                                           
73 Deze percentages zijn berekend op basis van het totaal aantal van 720.000 bedrijven begin 2005 in 
Nederland, onderverdeeld in grootteklassen; bron: www.statline.cbs.nl, december 2007. 
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Bij de bespreking van de resultaten in de samenvatting wordt op de mogelijke 
consequenties van deze bias in het onderzoek ingegaan. 
Voor wat betreft de branche bevinden 18 van de 26 respondenten zich binnen de 
industrie met bijbehorende export of import van of naar het buitenland.  
In de volgende paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen adopters en non-
adopters voor wat betreft de bedrijfsgrootte. 

9.4.3 Analyse-instrumenten 
De gegevens die met het onderzoek zijn verzameld, zijn ingebracht in een Excel 
spreadsheet, zie Bijlage D74, en vervolgens ingelezen in het statistische 
programma SPSS. Op basis hiervan is een aantal statistische analyses op de 
uitkomsten uitgevoerd, zie Bijlage E. Vanwege de relatief kleine steekproef kon 
niet het gehele model op sterkte van de verbanden worden doorgerekend zoals dit 
door Chwelos et al (Chwelos et al., 2001) in een padanalyse is uitgevoerd.  
 
Het achterliggende doel van de analyse was de relaties in het onderzoeksmodel in 
figuur 9.2 nader te onderzoeken. De invloed van de variabelen op de 
adoptiebeslissing staat daarbij centraal. Enerzijds is deze invloed geanalyseerd 
door te kijken naar relaties tussen variabelen en de adoptiebeslissing voor 
elektronisch berichtenverkeer binnen het model. Anderzijds is deze invloed 
geanalyseerd door in meer detail te kijken naar verschillen in scores van adopters 
en non-adopters van de IRIS toepassing ten aanzien van de verschillende 
variabelen.  
 
Allereerst is op basis van de respons naar kwalitatieve antwoorden op de 
onderzoeksvraag gezocht. De argumentatie is bepaald met behulp van de 
spreadsheet met onderzoeksdata, de beantwoorde vragenlijsten en de gemiddelde 
waarden. In de vragenlijst is daartoe ondermeer een aantal open vragen 
opgenomen. Hierbij kon bijvoorbeeld worden aangegeven welke voor- of nadelen 
men in de opsomming miste.  
 
Naast de kwalitatieve beantwoording van de onderzoeksvraag is gezocht naar een 
meer kwantitatieve, statistische onderbouwing van de resultaten. Hierbij is vooral 
gebruik gemaakt van statistische analyses die de verbanden tussen de variabelen 
meten zoals correlatieanalyse en chikwadraattoetsen. De variantieanalyse is 
gebruikt om op basis van verschillen in de gemiddelden van de variabelen te 
bepalen waar de beide groepen adopters en non-adopters van elkaar verschillen. 
 
 
 

                                                           
74 Ten behoeve van de kwantitatieve analyses zijn in het dataoverzicht de waarden ‘geen mening’ leeg 
gemaakt om ze buiten de tellingen te kunnen houden. 
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9.5 Resultaten 
De totale populatie van 26 bedrijven bestond uit 16 adopters van IRIS en 10 non-
adopters.In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd van de analyse op 
de verzamelde gegevens. 

9.5.1 Adoptiebeslissing 
Analoog aan de vragenlijst zoals gehanteerd door Chwelos et al. (Chwelos et al., 
2001) is de adoptiebeslissing opgebouwd uit een drietal items: stadium van 
systeemontwikkeling, intentie tot adoptie en operationalisering. In paragraaf 9.4 
is aangegeven dat adoptiebeslissing als construct van deze drie items niet 
betrouwbaar is gebleken (zie tabel 9.1). De nadere explorerende statistische 
analyses zijn uitgevoerd op basis van het afzonderlijke item 
‘operationalisering’75. Deze vraag werd door alle respondenten beantwoord en 
bevatte voldoende variatie in de beantwoording voor een statistische analyse. 
 
Ten aanzien van het stadium van systeemontwikkeling met betrekking tot 
elektronisch berichtenverkeer was keuze mogelijk uit de opties: geen 
ontwikkeling, planning, pilot en test en operationeel systeem. Van de adopters 
van IRIS geeft 50% aan over een operationeel systeem te beschikken. De overige 
50% van de adopters geeft aan hierover niet te beschikken of deze in planning te 
hebben. Blijkbaar wordt door deze laatste groep het door hen wel geadopteerde 
en gebruikte IRIS-systeem niet als een (prominent) systeem voor elektronisch 
berichtenverkeer beschouwd, zoals in de vragenlijst gedefinieerd. Van de non-
adopters van IRIS geven 3 van de 10 aan wel over een (ander) operationeel 
systeem voor elektronisch berichtenverkeer te beschikken. 
Aan non-adopters is gevraagd in welke mate men de intentie heeft om, 
bijvoorbeeld met behulp van IRIS, over te gaan op elektronische aanlevering van 
gegevens aan de overheid. Negen van de tien non-adopters beantwoordden deze 
vraag. Zeven van de negen geven aan niet of nauwelijks deze intentie te hebben. 
Het derde item binnen de adoptiebeslissing betrof de periode van 
operationalisering. De vraag was hoe snel men, in geval van een intentie tot 
adoptie van een toepassing voor elektronisch berichtenverkeer, een operationeel 
systeem verwachtte te hebben76. Acht van de respondenten geven aan in zo een 
situatie binnen een half jaar een operationeel systeem te hebben, twee verwachten 
dit binnen een jaar te realiseren. De overige zestien respondenten verwachten dat 
dit meer tijd kost of geven aan geen intentie te hebben. 
 
Bij vier van de zestien (25%) adopters is de IRIS toepassing geïntegreerd met 
andere geautomatiseerde processen in het bedrijf. Twee van deze vier 
respondenten geven aan dat in hun geval 10 tot 25% van de berichten toch nog 
handmatig wordt verwerkt. 

                                                           
75 Dit betreft de beantwoording van vraag 27, zie Bijlage C, verwerkt in de scores op variabele adopt3, 
zie Bijlage D. 
76 In feite gaat het hier om de periode tussen ‘having an innovation’ en ‘using an innovation’ zoals in 
hoofdstuk 7 is uitgewerkt. 
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Aan de non-adopters is gevraagd of zij, ingeval van adoptie van IRIS of een 
andere vorm van elektronisch berichtenverkeer, tevens zouden besluiten tot 
integratie met de andere geautomatiseerde systemen. Alle tien de respondenten 
antwoordden negatief. 

9.5.2 Verwachte voor-  en nadelen 
De variabele perceived benefits is in de vragenlijst gesplitst in verwachte 
voordelen en verwachte nadelen. Opvallend is dat door beide groepen, zowel in 
het geval van de voordelen als van de nadelen, in verhouding relatief vaak voor 
de optie weet niet/geen mening is gekozen. Dit geldt voor de helft van de non-
adopters. Dit kan te maken hebben met de omvang van de lijsten voor- en nadelen 
of met de complexiteit van de vraagstelling. Met name bij non-adoptie kan de 
combinatie van negaties in de vraagstelling tot onduidelijkheden hebben geleid. 
Dit is echter in de pre-test niet naar voren gekomen. 
 

Voordelen Adopters (n=16) Non-adopters (n=10) 
Minder data entry 4,79 2,00 
Minder papier 4,57 2,40 
Meer gemak 5,07 3,17 
Betere nauwkeurigheid 4,57 2,00 
Hogere cashflow 2,93 1,40 
Meer concurrentievermogen 2,93 1,20 
Vermindering uitbesteding 3,18 1,20 

 
Tabel 9.4 Gemiddelde score op de voordelen van elektronisch berichtenverkeer, zie 
Bijlage D. 
 
De variantieanalyse laat ten aanzien van de variabele verwachte voordelen geen 
verschillen zien tussen de groepen adopters en non-adopters, zie Bijlage E. In 
absolute zin zijn de verschillen in de scores per voordeel tussen adopters en non-
adopters groot, zie tabel 9.4. 
Adopters scoren over het algemeen bovengemiddeld77. Voor hen hebben de 
meeste voordelen in de vragenlijst een licht positieve invloed op de adoptiebeslis-
sing. Daarbij scoren de directe voordelen zoals minder data entry, minder papier, 
betere nauwkeurigheid en meer gemak (met een gemiddelde score van xgem=5,07 
de hoogste score) het hoogst. De indirecte voordelen als hogere cashflow, meer 
concurrentievermogen (beide xgem=2,93) en vermindering uitbesteding aan inter-
mediair (xgem=3,18) hebben geen positieve invloed gehad op de adoptiebeslissing. 
De non-adopters die deze vraag naar de voordelen hebben beantwoord, scoren 
daarbij zeer laag (gemiddeld beneden de 2). Ook in dit geval scoort de factor 
meer gemak het hoogst (xgem =3,17). De factoren meer concurrentievermogen en 
vermindering uitbesteding aan intermediair scoren met een gemiddelde van 1,20 
zeer laag. 
Ook de antwoorden op de open vragen naar belangrijkste voordelen bevestigen de 
nadruk op de directe voordelen als meer gemak, minder tijd nodig, en minder 
fouten. 

                                                           
77 In de gebruikte Likert-schaal van 1 tot en met 7 is 4 het midden. 



 242 

 
In de steekproef levert alleen de factor verwachte nadelen bij de variantieanalyse 
een statistisch significant verschil tussen de groepen adopters en non-adopters op 
(F=6,55,  p < 0,05), zie Bijlage E. De scores op items in de vragenlijst laten zien 
dat de verwachte nadelen een grotere invloed hebben op de beslissing van non-
adopters dan op de beslissing van adopters. 
Voor de adopters hebben de nadelen niet of nauwelijks invloed gehad op de 
(overigens positieve) adoptiebeslissing. De scores bevinden zich alle dicht in de 
buurt van het midden  (xgem =4). De non-adopters daarentegen scoren relatief 
hoog; dat wil zeggen dat de nadelen positief hebben bijgedragen aan de beslissing 
niet te adopteren. De nadelen ‘te complex’ (xgem =6,00) en 
compatibiliteitsproblemen (xgem=5,80) hebben verreweg de grootste invloed op de 
beslissing niet te adopteren. 
De beantwoording van de open vraag naar de belangrijkste nadelen wijst ook op 
complexiteit- en compatibiliteitgerelateerde issues, zoals bijvoorbeeld: 
afstemming software, te weinig technische ondersteuning, bouwen interfaces, 
ontbreken kennis en andere werkwijze personeel. 

9.5.3 Gereedheid van de organisatie 
De gereedheid van de organisatie bestaat uit de deelvariabelen adopterkenmerken, 
IT-volwassenheid en financiën. 

9.5.3.1 Adopterkenmerken 
De variabele adopterkenmerken is in de vragenlijst verbijzonderd in een aantal 
deelvragen ten aanzien van ondermeer de functie van de geënquêteerde, de 
bedrijfsgrootte en de mate van uitbesteding. Zoals in paragraaf 9.4 is aangegeven, 
kon de variabele adopterkenmerken niet als één geheel in de statistische analyse 
worden betrokken. Wel is op basis van de scores op de afzonderlijke deelvragen 
de invloed van deze variabele te duiden. Onderstaand worden de resultaten van de 
diverse adopterkenmerken beschreven. 
 
Bedrijfsgrootte 
Zoals uit tabel 9.3 uit de vorige paragraaf valt op te maken is 27% van de 
respondenten kleinbedrijf, 54% middenbedrijf en 19% grootbedrijf. Tabel 9.5 
geeft de bijbehorende onderverdeling weer van de bedrijven naar hun 
grootteklasse. 
 

Type bedrijf Grootteklasse Adopters 
(n=16) 

Non-adopters 
(n=10) 

0 t/m 4 medewerkers  2 Kleinbedrijf 
5 t/m 9 medewerkers 2 3 
10 t/m 49 medewerkers 2 5 Middenbedrijf 
50 t/m 99 medewerkers 7  

Grootbedrijf 100 of meer medewerkers 5  
 
Tabel 9.5 Bedrijfsgrootte van adopters en non-adopters, zie Bijlage D. 



 243 

De verschillen tussen de onderscheiden groepen adopters en non-adopters zijn 
daarbij significant78. De adopters zijn significant groter dan de non-adopters. 
De groep non-adopters bestaat voor 50% uit kleinbedrijven en voor 50% uit 
middenbedrijven met minder dan 50 medewerkers. Van de 14 bedrijven met 
minder dan 50 medewerkers zijn er 10 non-adopters. De 12 bedrijven met meer 
dan 50 medewerkers zijn alle adopters. 
 
Functie 
De helft van de geënquêteerde personen werkzaam bij non-adopters heeft een 
directiefunctie binnen het bedrijf. Dit geldt voor geen van de geënquêteerde 
personen bij adopters. Zij hebben voor het merendeel een uitvoerende 
administratieve functie. Dit verschil tussen adopters en non-adopters is 
significant79. 
Aangezien in dit onderzoek de adoptiebeslissing als een managementbeslissing 
wordt beschouwd, zouden de antwoorden van de groep adopters, veelal 
administratieve functionarissen, voor een vertekening kunnen zorgen. In tabel 9.6 
is de relatie weergegeven. 
 

Functie respondent Adopters (n=16) Non-adopters (n=10) 
Directeur-eigenaar 0 3 
Financieel directeur 0 2 
Boekhouder, fiscalist, … 10 4 
Anders 6 1 

 
Tabel 9.6 Functie van geënquêteerden, zie Bijlage D. 
 
Uitbesteding van de boekhouding 
Er bestaat een groot verschil tussen de groepen adopters en non-adopters voor wat 
betreft de uitbesteding van de boekhouding: non-adopters besteden veel meer uit 
(6 van de 10) dan adopters (1 van de 16). Dit verschil tussen adopter en non-
adopters is statistisch significant80. 
Wat overigens opvalt is dat 6 van de 7 uitbestedende respondenten kleinbedrijven 
zijn. Dit betekent tevens dat op 1 na alle kleinbedrijven de boekhouding heeft 
uitbesteed. 

9.5.3.2 IT-volwassenheid 
Op de expliciete vraag naar de perceptie van de IT-volwassenheid van het bedrijf 
scoren de non-adopters gemiddeld neutraal en de adopters een ‘redelijk 
volwassen’, zie Bijlage D. Dit verschil in scores komt overeen met de 
beantwoording van de vraag of de benodigde expertise voor het toepassen en 
adopteren van elektronisch berichtenverkeer in het bedrijf aanwezig is. Non-
adopters scoren ‘gemiddeld’ en adopters scoren ‘aanwezig’. De houding van de 
bedrijfsleiding ten opzichte van IT wordt echter door de non-adopters iets hoger 
                                                           
78 p=0.0002; de bijbehorende t-toets is uitgevoerd aan de hand van de scores op de bedrijfsgrootte 
categorieën uit vraag 10, zie Bijlagen C en D. 
79 p < 0.01; de bijbehorende t-toets is uitgevoerd aan de hand van de scores op de functie categorieën 
uit vraag 6, zie Bijlagen C en D. 
80 p=0.003, zie Bijlage E voor de resultaten van de uitgevoerde chikwadraattoets. 
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gescoord dan door de adopters. Dit lijkt verklaard te kunnen worden uit het feit 
dat de geënquêteerde non-adopters zelf veelal onderdeel van de bedrijfsleiding 
zijn, zie tabel 9.6. 
 
Ook de bijdrage van IT voor het bereiken van diverse doelen wordt door adopters 
in alle gevallen hoger gescoord. Het grootse verschil is de bijdrage aan 
kostenverlaging; adopters scoren dit als voornaamste en ‘zeer belangrijke’ 
bijdrage van IT (xgem=6,29);  non-adopters scoren dit neutraler (xgem =4,78). Dit 
verschil is significant81. De bijdrage aan verbetering van de concurrentiepositie 
wordt door beide groepen neutraal gescoord, door non-adopters verreweg het 
laagst (xgem =4,38). 

9.5.4 Externe druk 

9.5.4.1 Overheidsdruk 
In het onderzoeksmodel bestaat overheidsdruk uit de variabelen stimulatie en 
regulatie. De variantieanalyse laat geen significante verschillen zien tussen 
adopters en non-adopters.  
Een meer kwalitatieve analyse op het niveau van de onderliggende vragen en 
(deel) antwoorden laat wel verschillen zien tussen adopters en non-adopters. 
 
Allereerst is gevraagd naar de mate waarin het bedrijf druk heeft ervaren vanuit 
het CBS om tot adoptie over te gaan. De opties zijn in tabel 9.7 in oplopende 
mate van druk gerangschikt. 
 

Overheidsdruk Adopters (n=16) Non-adopters (n=10)82 
Geen aanmoediging 5 1 
Ontving informatie 8 1 
CBS gaf aanbeveling 2 2 
CBS verzocht te adopteren 1 5 
Voordelen bij adoptie - - 
Nadelen bij non-adoptie - - 

 
Tabel 9.7  Ervaren overheidsdruk. 
 
Non-adopters hebben duidelijk een sterkere invloed of druk vanuit het CBS 
ervaren om tot adoptie over te gaan dan adopters. Dit verschil is significant83. De 
cijfers laten wel zien dat in de meeste gevallen sprake is van ‘vrijwillige’ adoptie: 
adopters ervoeren geen aanmoediging of de ontvangen informatie was voldoende. 
Non-adopters adopteren ondanks de ervaren grotere druk niet. 
Deze verschillen kunnen mogelijk verklaard worden vanuit het feit dat na 
vrijwillige adoptie, adopters in 2004 en 2005 niet meer benaderd zijn met het 
                                                           
81 p=0.08, de bijbehorende t-toets is uitgevoerd aan de hand van de scores op de Likert schaal van 
vraag 20a, zie Bijlagen C en D. 
82 De score van een van de non-adopters op de optie ‘anders’, zie Bijlage C, vraag 15, is niet in de 
analyse betrokken. Deze score kon niet als stimulerend of regulerend worden getypeerd. 
83 p=0.01, de bijbehorende t-toets is uitgevoerd aan de hand van de scores op antwoord categorieën 
voor de mate van overheidsdruk uit vraag 15, zie Bijlagen C en D. 
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verzoek tot adoptie en non-adopters daarentegen wel onderwerp waren van 
gerichte acties. In dat geval is de ervaren uitgeoefende druk het gevolg van de 
non-adoptie beslissing. 
 
Respondenten is tevens gevraagd naar de mate waarin stimulerende en 
regulerende maatregelen een positieve invloed hebben op de beslissing tot 
adoptie van elektronisch berichtenverkeer84. Voor alle stimulerende en 
regulerende maatregelen geldt dat adopters hier een positievere invloed van 
verwachten dan de non-adopters. De adopters scoren alle maatregelen licht boven 
gemiddeld, de non-adopters scoren bijna alle maatregelen licht beneden 
gemiddeld.  
Opvallende uitschieter in verhouding tot de overige scores is de invloed die de 
non-adopters verwachten van de stimulerende maatregel ‘ondersteuning bij 
gebruik en beheer’ (xgem =4,50). Op dit item is ook het verschil tussen adopters en 
non-adopters het kleinst. Een verklaring lijkt te liggen in het feit dat de minder 
IT-volwassen non-adopters het meest gestimuleerd worden door maatregelen die 
interne zwakten ondersteunen in plaats van maatregelen die externe voor- en 
nadelen adresseren of druk veroorzaken. Dit zou tevens een onderdeel kunnen 
zijn van de verklaring van de sterke correlatie tussen de variabele IT-
volwassenheid en stimulatie.  
Een opmerkelijk groot verschil treedt ook op bij de score op de regulerende 
maatregel ‘moeilijker krijgen vergunning’. Daar waar deze factor de grootste 
invloed heeft op de adopters (xgem=5,30), heeft de factor de minste invloed op de 
non-adopters (xgem=3,50). Ook dit voorbeeld illustreert de hiervoor 
gepresenteerde resultaten dat grotere druk geen positievere invloed heeft op de 
adoptiebeslissing van non-adopters.  
 
Een mogelijke verplichtstelling van elektronisch berichtenverkeer met de 
overheid wordt door beide groepen noch als een positieve nog als een negatieve 
ontwikkeling ervaren. De invoering van de verplichte elektronische 
belastingaangifte heeft voor de adopters een licht positief effect gehad op de 
beslissing tot verdere adoptie van elektronisch berichtenverkeer. Non-adopters 
scoren op dit aspect gemiddeld. 

9.5.4.2 Concurrentiedruk 
Concurrentiedruk lijkt voor beide groepen geen factor van betekenis in relatie tot 
de adoptie van elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Zowel adopters als 
non-adopters zijn van mening dat elektronisch berichtenverkeer niet of nauwe-
lijks helpt om concurrerend te blijven (xgem=2,00 respectievelijk 2,22). Dit is in 
lijn met de constatering in paragraaf 9.5.2 dat de respondenten nauwelijks een 
bijdrage verwachten van IT in het algemeen aan een verbeterde 
concurrentiepositie. 
Ook ervaren deze adopters en non-adopters geen tot weinig druk van 
concurrenten om dit soort toepassingen te adopteren (xgem=1,62 respectievelijk 
2,00). 

                                                           
84 Zie vraag 16, Bijlage C. 
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9.6 Samenvatting 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag beantwoord: Welke factoren 
beïnvloeden de keuze van bedrijven voor toepassing van elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid en wat zijn daarbij mogelijke effecten?  Deze 
vraag is beantwoord op basis van een survey met betrekking tot de adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer met het Centraal Bureau voor de Statistiek door 
importerende en exporterende bedrijven.  
 
Onderzoeksaanpak 
Bedrijven enquêteren over de wijze van enquêteren blijkt een moeilijke opgave. 
De gerealiseerde respons van 25% is laag. Deze lage respons beperkte de 
mogelijkheden van statistische analyses. Een volledige doorrekening van de 
verbanden binnen het model zoals door andere onderzoekers is uitgevoerd, was 
niet mogelijk. Naast enkele gerichte statistische analyses heeft tevens een 
kwalitatieve analyse van de onderzoeksgegevens plaatsgevonden.  
 
De variabele adoptiebeslissing zoals overgenomen uit het bestaande model van 
Chwelos et al (Chwelos et al., 2001) bleek niet betrouwbaar. Binnen het model 
bestaan sterke verbanden tussen de variabelen stimulatie, regulatie, voordelen en 
IT-volwassenheid. De onderlinge verbanden lijken met name te verklaren uit de 
rol van voordelen binnen de vraagstelling van de verschillende items. Ook binnen 
het model van een Chwelos et al. (Chwelos et al., 2001) blijkt deze 
bovengemiddelde correlatie tussen construct items te bestaan. 
Met name de operationalisering van de variabele adoptiebeslissing en de rol van 
voordelen in de verschillende vragen zal in een volgend onderzoek kunnen 
worden herbezien. 
 
Verwachte voordelen (h1) 
Hypothese h1 stelt dat grotere verwachte voordelen leiden tot een grotere 
(intentie tot) adoptie van elektronisch berichtenverkeer. 
Het onderzoek laat geen duidelijke statistisch significante verschillen zien tussen 
de groepen adopters en non-adopters voor wat betreft verwachte voordelen. 
Adopters verwachten wel een significant grotere bijdrage aan kostenverlaging 
van de inzet van IT in het algemeen. 
 
De factor verwachte nadelen laat wel een significant verschil tussen beide 
groepen zien: non-adopters ervaren meer nadelen dan adopters, met name ten 
aanzien van complexiteit en compatibiliteit. Overwegingen met betrekking tot 
gebruik en beheer spelen daarbij een rol, zoals de beschikbaarheid van IT kennis 
en verandering in de werkwijze. 
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Omgevingsdruk (h2) 
Hypothese h2 stelt dat grotere overheidsdruk en concurrentiedruk, samen 
omgevingsdruk genoemd, leiden tot een grotere (intentie tot) adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer. 
In dit onderzoek is geen verband geconstateerd tussen concurrentiedruk en de 
adoptie van elektronisch berichtenverkeer. Dit in tegenstelling tot het onderzoek 
van Chwelos et al. (Chwelos et a;, 2001) waarin concurrentiedruk de 
belangrijkste positieve beïnvloeder binnen omgevingsdruk was. Een verklaring 
lijkt te liggen in het feit dat in het onderzoek van Chwelos et al. elektronisch 
berichtenverkeer onderdeel vormde van commerciële relaties en processen. In dit 
onderzoek heeft elektronisch berichtenverkeer ten doel het uitwisselen van 
administratieve gegevens met de overheid.  
Voor een relatie tussen overheidsdruk en de adoptiebeslissing zijn enkele 
aanwijzingen gevonden. Adopters lijken een positievere invloed te ervaren van 
stimulerende maatregelen, maar in deze gevallen lijkt vooral sprake van 
vrijwillige adoptie. Non-adopters daarentegen ervaren een duidelijk sterkere 
invloed of druk vanuit het CBS om tot adoptie over te gaan en onderscheiden zich 
daarbij significant van de adopters. Het merendeel van de non-adopters geeft 
vooralsnog aan geen intentie tot adoptie te hebben. Zij zijn vooral te beïnvloeden 
door stimulerende maatregelen zoals ondersteuning bij gebruik en beheer. 
 
Gereedheid van de organisatie (h3) 
Hypothese h3 stelt dat grotere gereedheid van de organisatie een positieve 
invloed heeft op de intentie tot adoptie van elektronisch berichtenverkeer. In dit 
onderzoek is gereedheid van de organisatie de belangrijkste beïnvloedende factor 
voor de adoptiebeslissing. De resultaten van onderliggende variabelen wijzen op 
een ondersteuning van de hypothese. 
Allereerst laten de resultaten verschillen zien in adopterkenmerken: adopters zijn 
groter, en besteden minder vaak administratief werk uit dan non-adopters. 
Adopters vinden zichzelf daarnaast als “redelijk IT volwassen”, non-adopters 
scoren neutraal. Het feit dat deze verschillen zichtbaar zijn binnen deze 
onderzoekspopulatie, waarbinnen grote bedrijven zijn oververtegenwoordigd, 
doet vermoeden dat in werkelijkheid deze verschillen ten aanzien van kleinere 
bedrijven nog duidelijker optreden. 
 
De sterkste aanwijzingen die dit onderzoek oplevert, duiden er vooral op dat non-
adopters niet in staat zijn tot adoptie. Deze bedrijven ervaren meer nadelen dan de 
adopters, vooral in termen van complexiteit en compatibiliteit. Ook geven zij aan 
vooral voordelen te ervaren van ondersteuning op hun zwakke plek: gebruik en 
beheer. Een sterker gevoelde druk vanuit de overheid helpt ze niet over de (te 
hoge) drempel tot adoptie van elektronisch berichtenverkeer. 
De resultaten van dit onderzoek lijken daarmee de conclusies van Chau (Chau, 
2001) te ondersteunen die op basis van onderzoek in de overheidscontext stelt dat 
“the ability to adopt is more important than the benefits of the adoption” In dat 
onderzoek bleek adoptie gemoeilijkt te worden door “lack of knowledge and 
skills, unsatisfactory internal IT support and non-positive attitude towards 
adoption”. 
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De resultaten ten aanzien van de adopters roepen daarentegen het beeld op van 
business as usual. Bedrijven die IRIS hebben geadopteerd zijn (veel) groter en 
hebben meer kennis in huis, mede dankzij minder uitbesteding. Zij hebben IRIS 
zonder al te veel ervaren druk geadopteerd. Als al voordelen worden verwacht, 
zijn dit directe voordelen als meer gemak en minder fouten: operational benefits 
(Henriksen, 2002).  
 
Administratieve lastenverlichting 
Naast de toetsing van de hypothesen zijn binnen de context van deze 
praktijksituatie cijfers verzameld met betrekking tot de mate van administratieve 
lastenverlichting. 
De cijfermatige onderbouwing door het CBS laat zien dat slechts in het geval van 
(geautomatiseerde) integratie sprake is van administratieve lastenverlichting; 
overigens beperkt tot ongeveer een uur per jaar (twaalf maal gemiddeld 5 
minuten). Het handmatig overnemen van gegevens in IRIS levert geen 
tijdsbesparing op ten opzichte van het papieren formulier.  
Zo’n 20% van de bedrijven (2151 in oktober 2005) die op elektronische wijze de 
gegevens over het handelsverkeer aanlevert, doet dit door middel van 
computerbestanden. In de meeste gevallen zal daarbij sprake zijn van integratie 
binnen een commercieel softwarepakket en zal een besparing optreden ten 
opzichte van de handmatige situatie. 
De overige 80% van de respondenten levert de gegevens via IRIS aan. Binnen het 
onderzoek geeft 25% van de adopters aan dat in dat geval sprake is van (enige 
mate van) integratie van elektronisch berichtenverkeer met andere 
geautomatiseerde processen. Als belangrijkste problemen wordt door 
respondenten aangegeven dat sprake is van comptabiliteitsproblemen of dat men 
over onvoldoende kennis en ervaring beschikt. In de overige gevallen worden de 
gegevens handmatig in IRIS overgenomen. 
Samenvattend lijkt er voor het merendeel van de bedrijven in dit geval niet of 
nauwelijks sprake te zijn van substantiële administratieve lastenverlichting. 


