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Nederlandstaligee samenvatting 

Inn dit proefschrift wordt de rol van elektronische media in dyadische communicatiesituaties 

enn hun effect op communicatie-uitkomsten onderzocht. Het gekozen toepassingsdomein is de 

relatiee tussen de accountant en zijn/haar gecontroleerde klant. Tijdens een 

jaarrekeningcontrolee is het de taak van de externe accountant om zich een oordeel te vormen 

overr de betrouwbaarheid van de jaarrekening van zijn/haar klant door bijvoorbeeld informatie 

vann het management te verkrijgen. Dergelijke gesprekken worden traditioneel in 

persoonlijkee ontmoetingen (face-to-face) gevoerd. Het wordt echter steeds moeilijker om dit 

soortt ontmoetingen te organiseren omdat bedrijven in toenemende mate internationaal 

opererenn en accountants hun beslissingen snel moeten nemen. Het gebruik van elektronische 

mediaa zou een simpele oplossing kunnen bieden. Voor een interview met zijn/haar klant en 

hett verkrijgen van inlichtingen kan de externe accountant gebruik maken van bijvoorbeeld e-

maill  of video-conferencing. Echter, een mogelijk probleem hierbij is dat dergelijke media 

hett communicatieproces dusdanig beïnvloeden dat dit in het oordeel van de accountant tot 

uitdrukkingg komt. 

Eenn opmaat voor dit promotieonderzoek was het ontwikkelen van het media-task fit 

(METAFIT)) model. Het model schetst de voorwaarden en factoren die leiden tot een 

optimalee 'fit ' tussen elektronische media en taken van de accountant. Een optimale fit 

resulteertt uiteindelijk in effectievere communicatie tussen accountant en klant. Het 

METAFITT model kan worden gebruikt als analysemodel om besluitvormingsprocessen van 

eenn accountant in de interactie met zijn/haar klant te bestuderen. Het artikel dat het 

METAFITT model beschrijft is als appendix bij dit proefschrift bijgevoegd (Nöteberg et al. 

2003). . 

Ditt proefschrift is met name gericht op het bestuderen van de rol van elektronische media in 

eenn specifieke context voor de communicatie russen accountant en klant. In deze context 

heeftt de klant de intentie om de accountant van zijn/haar mening te overtuigen. Inzicht in 
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hoee dergelijke intenties de oordeelsvorming van de accountant beïnvloeden is belangrijk 

omdatt de accountant in sommige gevallen de uitleg van de klant ten onrechte voor juist zou 

kunnenn aannemen. In dit proefschrift wordt zodoende onderzocht hoe het gebruik van 

elektronischee media de oordeelsvorming van een accountant beïnvloedt. Met 

oordeelsvormingg wordt hier bedoeld in welke mate de accountant op basis van nieuw 

verkregenn informatie zijn/haar oordeel bijstelt. 

Elektronischee media hebben een aantal eigenschappen. Op basis van theoretische 

overwegingenn staan de volgende media-eigenschappen in dit proefschrift centraal: (1) de 

matee waarin het medium niet-inhoudelijke (perifere) signalen kan communiceren ('cue 

multiplicity')) en (2) de mogelijkheid van een medium om berichten op te slaan en later 

opnieuww beschikbaar te maken ('reprocessability'). De invloed van deze eigenschappen op 

dee oordeelsvorming van de accountant wordt voor berichten met sterke en zwakke 

overtuigingskrachtt ('evidence strength') onderzocht. Samengevat wordt de invloed van drie 

factorenn op de oordeelsvorming van de accountant onderzocht: cue multiplicity, 

reprocessabilityy en evidence strength. 

Err worden twee theorieën uit de cognitieve psychologie gebruikt: het Belief Adjustment 

Modell  en het Elaboration Likelihood Model. De eerste theorie staat centraal in dit 

proefschriftt en beschrijft hoe mensen hun oordeel vormen en op basis van nieuw verkregen 

informatiee bijstellen. Hypotheses 1 en 2 behandelen de effecten van verschillen in evidence 

strengthh (zwak of sterk) en reprocessability (wel of niet ondersteund) op de oordeelsvorming 

vann de accountant. Volgens het Belief Adjustment Model veroorzaken sterke argumenten 

(centrale,, inhoudelijke signalen) een grotere bijstelling van het oordeel van accountants dan 

zwakkee argumenten (Hypothese 1). Omwille van de zuiverheid van het onderzoeksmodel 

wordenn alleen centrale signalen in overweging genomen, die het initiële oordeel van de 

accountantt weerleggen. 

Hett effect van de reprocessability-eigenschap op de oordeelsvorming (Hypothese 2) wordt 

verklaardd door verschillende strategieën van informatieverwerking. Mensen gebruiken ofwel 

eenn gelijktijdige (simultaneous) of sequentiële strategie als ze met nieuwe informatie worden 

geconfronteerd.. In het geval van een gelijktijdige strategie wordt het oordeel pas bijgesteld 

nadatt alle informatie is beschouwd. In het geval van een sequentiële strategie vindt het 

bijstellenn van het oordeel na ieder informatiedeel stap voor stap plaats. Volgens het Belief 
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Adjustmentt Model worden oordelen sterker bijgesteld als een sequentiële strategie wordt 

gebruikt.. In het onderzoeksmodel wordt verder beweerd dat een medium met 

reprocessabilityy een sequentiële strategie uitlokt, terwijl een medium zonder reprocessability 

tott een gelijktijdige strategie leidt. Als gevolg daarvan worden oordelen extremer bijgesteld 

alss het medium de eigenschap reprocessability bezit. 

Inn het onderzoek wordt het Belief Adjustment Model gecombineerd met een tweede theorie 

uitt de cognitieve psychologie, het Elaboration Likelihood Model. Deze theorie introduceert 

periferee (niet-inhoudelijke) signalen in het onderzoeksmodel. Een belangrijke aanname 

hierbijj  is dat deze perifere signalen de centrale signalen bevestigen of ondersteunen en ze 

zekerr niet tegenspreken. 

Doorr perifere (niet-inhoudelijke) signalen aan het onderzoeksmodel toe te voegen, kan het 

effectt van cue multiplicity op oordeelsvorming worden geanalyseerd. Het onderzoeksmodel 

verondersteltt dat oordelen over het algemeen extremer worden bijgesteld als het bericht 

tevenss perifere signalen bevat (cue multiplicity). De accountant wordt door de media-

eigenschapp cue multiplicity geprikkeld om niet alleen centrale (inhoudelijke) signalen te 

verwerken,, maar ook perifere (niet-inhoudelijke) signalen. 

Echter,, volgens de theorie hangt het daadwerkelijke effect van cue multiplicity op de 

oordeelsvormingg zowel af van hoe overtuigend de centrale berichten zijn (evidence strength), 

alss van de mogelijkheid om deze berichten op te slaan (reprocessability). Hypothese 3 betreft 

berichtenn met een zwakke overtuigingskracht en beweert dat het effect van cue multiplicity 

versterktt wordt als het medium ook reprocessability ondersteunt. In dit geval kunnen zowel 

centralee als perifere signalen worden heroverwogen en wordt verwacht dat het oordeel van de 

accountantt sterker wordt bijgesteld dan in het geval alleen centrale signalen aanwezig zijn. 

Alss argumenten sterk zijn en reprocessability niet ondersteund wordt, heeft cue multiplicity 

nogg steeds een positief effect op de oordeelsvorming (Hypothese 4). Hypothese 4 suggereert 

verderr dat dit effect neemt afneemt als het medium wèl reprocessability ondersteunt. De 

combinatiee van sterke argumenten en reprocessability zorgt namelijk voor een bovengrens in 

hett bijstellen van de mening van de accountant. 

Omm deze vier hypothesen te testen werd een experiment uitgevoerd waarin de drie 

bovengenoemdee factoren (cue multiplicity, reprocessability en evidence strength) op twee 

niveau'ss gemanipuleerd werden. Argumenten waren sterk of zwak, reprocessability werd 

187 7 



NEDERLANDSTALIGEE SAMENVATTING 

well  of niet ondersteund, en cue multiplicity was hoog (video) of laag (e-mail). Dit 2x2x2 

ontwerpp resulteerde in acht experimentele condities. Na uitgebreide pilot-tests namen 199 

post-doctoralee accountancy studenten van de Universiteit van Amsterdam en studenten 

accountancyy van de NÏYRA-Nyenrode School of Accountancy aan het onderzoek deel. De 

deelnemerss werd gevraagd om een rol van verantwoordelijke externe accountant aan te 

nemenn en hun mening te geven inzake een waarderingsprobleem met betrekking tot de 

jaarrekening.. In deze fictieve situatie was de senior manager uit het controle team een 

mogelijkee overwaardering van de voorraad op het spoor gekomen. Deze manager vermoedde 

datt de voorraad van een bepaald product verouderd was. De studenten werd op dit moment 

gevraagdd naar hun mening omtrent een mogelijke overwaardering van de voorraad, de 

zogenaamdee voormeting. De financieel directeur van het bedrijf verstrekte vervolgens 

informatiee in de vorm van een vijftal berichten waarin hij deze hogere voorraadwaardering 

beargumenteerde.. In het experiment werden deze berichten volgens de acht experimentele 

condititiess gemanipuleerd. De deelnemers kregen vervolgens de mogelijkheid hun mening 

bijj  te stellen, de zogenaamde nameting. Op deze manier werd de oordeelsvorming gemeten 

alss het relatieve verschil tussen de voor- en nameting. 

ANCOVAA (Analysis of Covariance) werd gebruikt om de experimentele data te analyseren. 

Inn het ANCOVA-model werden evidence strength, reprocessability en cue multiplicity als 

onafhankelijkee variabelen opgenomen, de initiële mening (voormeting) als covariabele, en de 

bijgesteldee mening (nameting) als de afhankelijke variabele. De analyse liet een significante 

interactiee zien tussen evidence strength, reprocessability en cue multiplicity, een significante 

interactiee tussen reprocessability en cue multiplicity, en een significant effect van evidence 

strength.. Op basis van deze resultaten werd Hypothese 1 ondersteund, werden Hypothesen 2 

enn 4 verworpen, en werd Hypothese 3 gedeeltelijk ondersteund. 

Volgenss Hypothese 3 had cue multiplicity bij zwakke argumenten inderdaad een sterker 

positieff  effect op de oordeelsvorming wanneer het medium reprocessability ondersteunde, 

dann wanneer dit niet het geval was. Wat echter niet werd verwacht was het negatieve effect 

vann cue multiplicity wanneer reprocessability niet werd ondersteund. Met andere woorden, 

e-maill  berichten hadden een sterker effect dan videoberichten in het geval de deelnemers de 

berichtenn niet een tweede keer konden zien. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het 

videoberichtt de ontvangers overbelast door de combinatie van centrale en perifere signalen, 

zonderr de mogelijkheid het bericht nogmaals te zien. Dit verklaart wellicht het effect van een 
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conservatievee bijstelling van het oordeel. E-mail ontvangers daarentegen hoefden slechts de 

centralee signalen te verwerken en konden zelf het leestempo bepalen. Dit verklaart wellicht 

hett feit dat zij hun mening sterker bijstelden. 

Tenslottee werd Hypothese 4 verworpen op basis van de uitkomsten van dit experiment. De 

media-eigenschapp cue multiplicity had namelijk geen invloed op de mate waarin het oordeel 

werdd bijgesteld wanneer de deelnemers sterke argumenten verwerkten. Een reden hiervoor is 

wellichtt dat de sterkte van de argumenten reeds voldoende was om de deelnemers volledig te 

overtuigen.. Deze verklaring werd verder ondersteund door twee post-hoc analyses. Ten 

eerstee bleek dat reprocessability ook geen effect had op het bijstellen van het oordeel wanneer 

argumentenn sterk waren. Ten tweede bleek dat bij sterke argumenten de waargenomen 

overtuigingskrachtt van de financieel directeur niet door reprocessability noch door cue 

multiplicityy beïnvloed werd. Vermoedelijk overschaduwt het effect van evidence strength de 

invloedd van de twee media-eigenschappen, zowel met betrekking tot het bijstellen van het 

oordeell  als met de waargenomen overtuigingskracht van de bron. 

Ditt proefschrift levert een theoretische en empirische bijdrage aan de vakgebieden 

informatiesystemenn en accountantscontrole. Theorieën en concepten uit beide disciplines 

wordenn gecombineerd in een oordeels- en besluitvormingscontext. Hoewel binnen 

informatiesystemenn veelvuldig de invloed van media op constructen als prestatie en success 

iss onderzocht, wordt in dit onderzoek het verband tussen media en oordeelsvorming gelegd. 

Dee theoretische bijdrage van dit proefschrift ligt voornamelijk in de verbreding van het 

toepassingsgebiedd van het Belief Adjustment Model. Er wordt expliciet aandacht gegeven 

aann de invloed van media-eigenschappen en het verwerken van perifere signalen bij 

oordeelsvorming.. Uit het onderzoek blijkt dat het gebruikte medium weldegelijk in zekere 

matee bepaalt in hoeverre accountants hun oordeel bijstellen, in het bijzonder als het gaat om 

zwakkee argumenten. 

Dee uitkomsten van dit onderzoek laten verder zien dat binnen accountantscontrole rekening 

gehoudenn zou moeten worden met de verschillende mogelijkheden en bedreigingen die het 

gebruikk van elektronische media in dyadische communicatiesituaties met zich meebrengen. 

Alss de gecontroleerde (de klant) de accountant via een dergelijk medium probeert de 

misleiden,, zou de accountant tot een onjuist oordeel kunnen komen. Vanzelfsprekend geldt 
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dezee waarschuwing ook voor andere beroepen, waar het risico bestaat dat bronnen (zoals hier 

dee financieel directeur) gekleurde (biased) informatie verstrekken. 
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