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SAMENVATTING  
(SUMMARY IN DUTCH)

De aanleiding 
De transactiekostentheorie (TKT) is een theorie die vaak wordt toegepast bij ‘make-
or-buy’-vraagstukken. Bij een ‘make-or-buy’-beslissing staat een bedrijf voor de 
fundamentele keuze om een product of dienst in eigen huis te vervaardigen (‘make’), of 
in te kopen (‘buy’). Op basis van efficiencyoverwegingen legt de TKT een één-op-één 
relatie tussen transactiedimensies en economische beheerstructuren. Hierbij bepalen 
de transactiedimensies ‘transactiespecificiteit van investeringen’, ‘transactiefrequentie’ 
en ‘omgevingsonzekerheid’ de keuze voor de beheerstructuur. Een voorbeeld van een 
economische beheerstructuur is de toeleverings-uitbestedingsrelatie. Dit is een langdurige 
samenwerkingsrelatie tussen twee formeel onafhankelijk partijen, waarbij de betrokken 
partijen opeenvolgende posities innemen in de bedrijfskolom. In de Angelsaksische 
literatuur wordt de toeleverings-uitbestedingsrelatie daarom ook wel een ‘vertical interfirm 
relationship’ genoemd. 

In de TKT wordt de toeleverings-uitbestedingsrelatie aangeduid als een hybride, 
bilaterale beheerstructuur. ‘Hybride’, omdat de bilaterale structuur zowel eigenschappen 
bevat van de markt (de prikkels van het marktmechanisme), als van de hiërarchie (de 
aansturingsmogelijkheden binnen de relatie) en hierdoor dus een mix is van beide 
beheerinstrumenten. De redenering vanuit de TKT volgend, kan vanuit een hybride 
structuur de onafhankelijke leverancier - als gevolg van semi-specifieke investeringen 
- schaalvoordelen realiseren die buiten het bereik liggen van een gebonden, interne 
‘aanbieder’ (hiërarchie). Op basis van efficiencyoverwegingen verdient daarom de 
hybride relatie de voorkeur boven verticale integratie. Dit geldt echter alleen bij matige 
onzekerheid in de omgeving van de samenwerkende organisaties (omgevingsonzekerheid) 
en voor semi-specifieke investeringen. Volgens de TKT geldt voor hoog specifieke 
investeringen zonder uitzondering de hiërarchie (verticale integratie) als beheerstructuur. 
En zodra de omgevingsonzekerheid meer dan matige proporties aanneemt, zal ondanks 
de aan de hybride structuur verbonden schaalvoordelen, de semi-specifieke technologie 
worden gestandaardiseerd (markt), of verticaal geïntegreerd (hiërarchie). Dit vanwege de 
veronderstelde superieure coördinerende werking van de markt en de hiërarchie. 
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Het hierboven geschetste beeld staat echter in scherp contrast met de hedendaagse 
zienswijze dat een toeleverings-uitbestedingsrelatie in het leven wordt geroepen, juist 
omdat het een passend antwoord biedt op toenemende onzekerheid en complexiteit. 
Een langdurige samenwerkingsrelatie biedt het uitbestedende bedrijf de mogelijkheid 
zich te beperken tot kernactiviteiten, waardoor de voorspelbaarheid van toekomstige 
gebeurtenissen en ontwikkelingen wordt vergroot en de aanwezige middelen gerichter 
kunnen worden ingezet. Dit vergroot de capaciteit om flexibel in te kunnen spelen op 
technologische ontwikkelingen en veranderende marktomstandigheden. De toeleverancier 
is hierdoor ‘verzekerd’ van afzet en weet meerwaarde te leveren op basis van de uit de 
samenwerkingsrelatie verkregen informatie. Dus waar vanuit het perspectief van de TKT 
bij hoge omgevingsonzekerheid een terugloop van toeleverings-uitbestedingsrelaties 
wordt verwacht, lijkt het omgekeerde het geval. Ook binnen de TKT wordt dit opgemerkt. 
Er wordt gesteld dat in een context van innovaties nieuwe hybride organisatievormen 
zullen ontstaan en dat de relatie tussen innovatie en organisatie (daarom) verder moet 
worden onderzocht. Ook wordt onderkend dat het aan de TKT ten grondslag liggend 
formele model een algemeen model is, waardoor een uitbreiding met aanvullende of 
vervangende dimensies soms nodig is.  

De theoretische uitbreiding
In dit proefschrift richten we ons op de bestudering van hybride structuren. Om de 
werking van de hybride structuur beter te begrijpen stellen we een uitbreiding voor aan 
de hand van drie dimensies, te weten de temporale, de cognitieve en de sociale dimensie. 
De temporale dimensie veronderstelt een dynamisch perspectief, waarin continue 
besluitvorming nodig is om aanpassingen door te voeren vanwege steeds veranderende 
omstandigheden. Als een gevolg hiervan ontwikkelt een samenwerkingsrelatie zich 
geleidelijk door de tijd heen en verschillende gebeurtenissen zullen aanleiding geven tot 
verschillende beheerconfiguraties. Tegelijkertijd stellen we dat ware dynamiek vereist dat 
we breken met de traditionele (neoklassieke) veronderstellingen van gegeven preferenties, 
gegeven technologie en gegeven kennis. Door interactie met samenwerkingspartners 
kunnen er veranderingen optreden in preferenties en kennis. De meerwaarde van een 
samenwerkingsrelatie ligt daarom niet alleen (en mogelijk niet voornamelijk) in het 
voldoen aan behoeften vanuit bestaande preferenties en kennis, maar ook (en mogelijk 
voornamelijk) in het ontwikkelen van nieuwe preferenties en kennis. Leren veronderstelt 
een verandering van kennis en komt tot uiting in de cognitieve dimensie. Meer (of minder)
commitment en solidariteit veronderstelt een verandering van preferenties en komt tot 
uitdrukking in de sociale dimensie.

In dit proefschrift worden de drie dimensies verder uitgewerkt en aan de praktijk getoetst 
in drie empirische studies. In deze studies richten we ons niet op de transactie, maar op de 
relatie tussen toeleverancier en uitbesteder. Daarnaast negeren we, zoals zojuist aangegeven, 
de veronderstellingen met betrekking tot kennis, preferenties en opportunisme, die 

routinematig in de TKT naar voren worden gebracht. In de eerste twee studies wordt vanuit 
het perspectief van de door ons uitgebreide TKT gekeken naar de determinanten van 
gepercipieerde afhankelijkheid (Hoofdstuk 2), respectievelijk naar de determinanten van 
de gepercipieerde omvang van verlies en kans op verlies door afhankelijkheid (Hoofdstuk 
3). Met name de temporale en de sociale dimensie worden in deze hoofdstukken aan de 
orde gesteld. In de derde studie (Hoofdstuk 4) wordt de theoretische invalshoek verlegd 
naar die van de resource-based view (RBV). Het basisprincipe van de RBV is dat specifieke 
middelen en capaciteiten worden aangewend ter verkrijging van een concurrentieel 
voordeel. Hiermee wordt ook de focus van het onderzoek verlegd van (het verklaren van) 
gepercipieerde afhankelijkheid naar (het verklaren van) waardecreatie en concurrentieel 
vermogen en wordt ook de cognitieve dimensie aan de orde gesteld.

De studies 
‘Determinants of supplier dependence’ 
In hoofdstuk 2 richten we ons op de markt- en hybride relaties van één specifieke afnemer, 
een Nederlandse fabrikant van kantoorapparatuur. Van 67 aanbieders verzamelden we 
gegevens. In dit onderzoek is de gepercipieerde afhankelijkheid van de leverancier de te 
verklaren variabele. Door hier te kiezen voor (gepercipieerde) afhankelijkheid waren we 
in staat om gelijktijdig de effecten van de oorzaken en het gevolg van (gepercipieerde) 
afhankelijkheid  in het onderzoek te betrekken. We maken nadrukkelijk gebruik van 
gepercipieerde waarden. Ten eerste sluiten gepercipieerde waarden beter aan bij de aan de 
TKT ten grondslag liggende gedragsveronderstelling van begrensde rationaliteit. Daarnaast 
biedt gepercipieerde afhankelijkheid toegang tot additionele verklarende variabelen die niet 
in de TKT worden genoemd. Zo kan gepercipieerde afhankelijkheid worden beïnvloed 
door (1) de manier waarop de samenwerkingsrelatie is ingebed in een netwerk van sociale 
relaties (‘network embeddedness’), (2) de manier waarop de samenwerkingsrelatie zich in 
het verleden heeft ontwikkeld, met de daaraan gerelateerde verwachtingen ten aanzien 
van de toekomst (‘temporal embeddedness’) en (3) relationeel vertrouwen (‘trust’). Hierbij 
zien wij relationeel vertrouwen als een additionele bron van governance voor hybride 
samenwerkingsrelaties, naast de in de TKT genoemde contractuele afdwingbaarheid 
(‘legal ordering’) en motieven uit eigenbelang (‘private ordering’).

Vanuit de analyse van netto gepercipieerde afhankelijkheid,  berekend als het verschil 
tussen de gepercipieerde afhankelijkheid van de leverancier en die van de koper, kwam 
naar voren dat de leverancier zijn eigen afhankelijkheid hoger inschat dan die van 
de koper. We hebben ook de bruto gepercipieerde afhankelijkheid van de leverancier 
onderzocht. De bruto gepercipieerde afhankelijkheid wordt omschreven als de door de 
leverancier gepercipieerde afhankelijkheid van de leverancier. Uit de analyse van de bruto 
gepercipieerde afhankelijkheid bleek echter geen significante relatie met de gepercipieerde 
afhankelijkheid van de koper. Hieruit kan worden afgeleid dat een leverancier blijkbaar 
niet denkt in termen van balans en afhankelijkheid. 
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Voor zowel netto als bruto gepercipieerde afhankelijkheid bleek het effect van 
relatiespecifieke investeringen positief en hoog significant, hetgeen een bevestiging 
inhoudt van het belang van dit aspect van de TKT. Daarnaast zagen we dat de bruto 
gepercipieerde afhankelijkheid, zoals verwacht, negatief gerelateerd is aan ‘trust’ en aan 
kennisoverdracht (een dimensie van het meerdimensionale ‘private ordering’ construct). 
Met andere woorden, de gepercipieerde afhankelijkheid van de leverancier is lager wanneer 
er meer vertrouwen in de koper is  en/of er meer kennisoverdracht in de relatie plaatsvindt. 
Mogelijk doordat de koper gebruikt maakt van zogenaamde standaardclausules, ongeacht 
de karakteristieken van de relatie, vonden we geen significant effect voor ‘legal ordering’. 
Voor ‘network embeddedness’  vonden we deels en voor ‘temporal embeddedness’ vonden 
we geen significante effecten. 

‘Effects of trust and governance on relational risk’
De tweede studie (Hoofdstuk 3) is gebaseerd op onze ervaringen naar aanleiding van het 
eerste onderzoek. In deze tweede studie stelden wij ons tot doel om vast te stellen of naast 
de in de TKT genoemde beheerinstrumenten voor de hybride structuur (‘governance’) ook 
vertrouwen (‘trust’) het gepercipieerde relationeel risico (negatief) beïnvloedt. Vergeleken 
met onze eerste studie brachten we meer detail aan. Ten eerste splitsten we het construct 
dat relationeel vertrouwen meet op in twee dimensies, waarbij ‘institutionalization’ verwijst 
naar gemeenschappelijke normen en waarden en ‘habitualization’ naar gedragspatronen 
die door interactie ontstaan. Daarnaast deelden we het risico van afhankelijkheid op in 
twee dimensies, te weten de omvang van verlies en de kans op verlies. Ook werden de 
verwachtingen ten aanzien van toekomstige samenwerking direct gemeten, in plaats 
van afgeleid uit de duur van de samenwerkingsrelatie. Deze studie is gebaseerd op 
gegevens van 97 toeleveranciers, allen werkzaam in de Nederlandse micro-elektronica  
assemblage industrie.

De resultaten van het onderzoek bevestigen dat ‘de omvang van verlies’ en ‘de kans op 
verlies’ twee verschillende dimensies van het gepercipieerde afhankelijkheidsrisico zijn, 
met elk verschillende antecedenten als onderliggende waarden. Het onderzoek toont aan 
dat vertrouwen, geïnduceerd door ‘institutionalization’ en ‘habitualization’, een negatief 
effect heeft op de kans op verlies, maar niet op de omvang van verlies. Ook voor ‘legal 
ordering’ en ‘private ordering’, in de TKT dé beheerinstrumenten van de hybride structuur, 
vonden we een negatief effect voor de kans op verlies, maar niet voor de omvang van 
verlies. Deze bevindingen tonen aan dat naast de in de TKT genoemde beheerinstrumenten 
(‘legal ordering’ en ‘private ordering’), vertrouwen een belangrijke additionele bron van 
governance is voor hybride samenwerkingsrelaties. 

Daarnaast bleek dat de kans op verlies wordt verminderd, maar de omvang van verlies wordt 
vergroot door de (gepercipieerde) continuïteit van de samenwerkingsrelatie (gemeten 
naar de afgelopen groei en de toekomstige vooruitzichten van de samenwerkingsrelatie). 
Hadden we het afhankelijkheidsrisico niet opgesplitst in beide dimensies, dan was het 

effect van continuïteit op het afhankelijkheidsrisico niet door ons opgemerkt; de elkaar 
opheffende effecten hadden geleid tot een statistisch niet-significante uitkomst. In lijn met 
de resultaten van het eerste onderzoek bleek de waarde van de toeleverancier voor de 
uitbesteder (zoals gepercipieerde door de toeleverancier) geen effect te hebben op de kans 
op verlies. Tot slot bleek dat de mate van  relatiespecifieke investeringen het verwachte 
(positieve) effect heeft op de omvang van verlies. 

‘Interfirm absorptive capacity’
In Hoofdstuk 4 richten we ons primair op het bestuderen van de cognitieve dimensie die 
aan de klassieke TKT zou kunnen/moeten worden toegevoegd. Daarbij bestuderen we de 
capaciteit van de samenwerkingsrelatie om (1) relevante externe informatie te herkennen 
en te verkrijgen (‘acquisitie’); (2) er betekenis aan te geven (‘assimilatie’); (3) deze nieuwe 
kennis te verspreiden en te combineren met de al bestaande kennis (‘transformatie’); en 
(4) de nieuwe kennis commercieel te exploiteren (‘exploitatie’). De genoemde capaciteiten 
zijn complementair aan elkaar en vormen samen de ‘absorptive capacity’ (hierna: ACAP) 
van de samenwerkingsrelatie. De eerste twee capaciteiten (acquisitie en assimilatie) zijn 
gerelateerd aan exploratief leren en worden samen de ‘potential absorptive capacity’ 
van de samenwerkingsrelatie genoemd (hierna: PACAP). De laatste twee capaciteiten 
(transformatie en exploitatie) zijn gerelateerd aan exploitatief leren en worden samen de 
‘realized absorptive capacity’ van de samenwerkingsrelatie genoemd (hierna: RACAP).

We onderzoeken welke condities bijdragen aan de ontwikkeling van ACAP en 
daarmee (uiteindelijk) aan het lange-termijn concurrentieel vermogen van een 
samenwerkingsrelatie. Hiertoe ontwikkelden we een model waarin de complementariteit 
tussen de samenwerkingspartners de antecedent is van ACAP. Complementariteit 
(‘complementarity’) vertegenwoordigt de potentiële waarde die in de samenwerkingsrelatie 
besloten ligt. Deze potentiële waarde kan alleen in exploratieve en exploitatieve capaciteit 
en leeropbrengsten worden omgezet door de waardegenererende werking van vijf 
mediatoren, te weten compatibiliteit (‘compatibility’), verbondenheid (‘connectedness’),  
relatiespecifieke investeringen (‘idiosyncratic resources’),  formalisatie (‘contracting’) en 
relationele normen (‘relational norms’).  

Uit zes geselecteerde sectoren verzamelden we gegevens over 166 samenwerkingsrelaties. 
Per samenwerkingsrelatie ontvingen we de data van zowel de uitbesteder als van de 
toeleverancier (dus 332 waarnemingen in totaal). Resultaten, die met behulp van Partial 
Least Squares (PLS) zijn verkregen, tonen aan dat de relatie tussen complementariteit en 
ACAP tenminste deels wordt gemedieerd door de combinatie van de eerder genoemde 
mediatoren.  De kracht van de mediatie, maar ook de grootte en de richting van direct en 
indirecte effecten bleken afhankelijk van de voorliggende dimensie van ACAP (PACAP of 
RACAP) en het voorliggende partnerperspectief (toeleverancier of uitbesteder). Hiermee 
bevestigt het onderzoek het belang en de noodzaak om ACAP te conceptualiseren als 
een multidimensionaal construct. Daarnaast toont het onderzoek aan dat er significante 
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de karakteristieken van de relatie, vonden we geen significant effect voor ‘legal ordering’. 
Voor ‘network embeddedness’  vonden we deels en voor ‘temporal embeddedness’ vonden 
we geen significante effecten. 

‘Effects of trust and governance on relational risk’
De tweede studie (Hoofdstuk 3) is gebaseerd op onze ervaringen naar aanleiding van het 
eerste onderzoek. In deze tweede studie stelden wij ons tot doel om vast te stellen of naast 
de in de TKT genoemde beheerinstrumenten voor de hybride structuur (‘governance’) ook 
vertrouwen (‘trust’) het gepercipieerde relationeel risico (negatief) beïnvloedt. Vergeleken 
met onze eerste studie brachten we meer detail aan. Ten eerste splitsten we het construct 
dat relationeel vertrouwen meet op in twee dimensies, waarbij ‘institutionalization’ verwijst 
naar gemeenschappelijke normen en waarden en ‘habitualization’ naar gedragspatronen 
die door interactie ontstaan. Daarnaast deelden we het risico van afhankelijkheid op in 
twee dimensies, te weten de omvang van verlies en de kans op verlies. Ook werden de 
verwachtingen ten aanzien van toekomstige samenwerking direct gemeten, in plaats 
van afgeleid uit de duur van de samenwerkingsrelatie. Deze studie is gebaseerd op 
gegevens van 97 toeleveranciers, allen werkzaam in de Nederlandse micro-elektronica  
assemblage industrie.

De resultaten van het onderzoek bevestigen dat ‘de omvang van verlies’ en ‘de kans op 
verlies’ twee verschillende dimensies van het gepercipieerde afhankelijkheidsrisico zijn, 
met elk verschillende antecedenten als onderliggende waarden. Het onderzoek toont aan 
dat vertrouwen, geïnduceerd door ‘institutionalization’ en ‘habitualization’, een negatief 
effect heeft op de kans op verlies, maar niet op de omvang van verlies. Ook voor ‘legal 
ordering’ en ‘private ordering’, in de TKT dé beheerinstrumenten van de hybride structuur, 
vonden we een negatief effect voor de kans op verlies, maar niet voor de omvang van 
verlies. Deze bevindingen tonen aan dat naast de in de TKT genoemde beheerinstrumenten 
(‘legal ordering’ en ‘private ordering’), vertrouwen een belangrijke additionele bron van 
governance is voor hybride samenwerkingsrelaties. 

Daarnaast bleek dat de kans op verlies wordt verminderd, maar de omvang van verlies wordt 
vergroot door de (gepercipieerde) continuïteit van de samenwerkingsrelatie (gemeten 
naar de afgelopen groei en de toekomstige vooruitzichten van de samenwerkingsrelatie). 
Hadden we het afhankelijkheidsrisico niet opgesplitst in beide dimensies, dan was het 

effect van continuïteit op het afhankelijkheidsrisico niet door ons opgemerkt; de elkaar 
opheffende effecten hadden geleid tot een statistisch niet-significante uitkomst. In lijn met 
de resultaten van het eerste onderzoek bleek de waarde van de toeleverancier voor de 
uitbesteder (zoals gepercipieerde door de toeleverancier) geen effect te hebben op de kans 
op verlies. Tot slot bleek dat de mate van  relatiespecifieke investeringen het verwachte 
(positieve) effect heeft op de omvang van verlies. 

‘Interfirm absorptive capacity’
In Hoofdstuk 4 richten we ons primair op het bestuderen van de cognitieve dimensie die 
aan de klassieke TKT zou kunnen/moeten worden toegevoegd. Daarbij bestuderen we de 
capaciteit van de samenwerkingsrelatie om (1) relevante externe informatie te herkennen 
en te verkrijgen (‘acquisitie’); (2) er betekenis aan te geven (‘assimilatie’); (3) deze nieuwe 
kennis te verspreiden en te combineren met de al bestaande kennis (‘transformatie’); en 
(4) de nieuwe kennis commercieel te exploiteren (‘exploitatie’). De genoemde capaciteiten 
zijn complementair aan elkaar en vormen samen de ‘absorptive capacity’ (hierna: ACAP) 
van de samenwerkingsrelatie. De eerste twee capaciteiten (acquisitie en assimilatie) zijn 
gerelateerd aan exploratief leren en worden samen de ‘potential absorptive capacity’ 
van de samenwerkingsrelatie genoemd (hierna: PACAP). De laatste twee capaciteiten 
(transformatie en exploitatie) zijn gerelateerd aan exploitatief leren en worden samen de 
‘realized absorptive capacity’ van de samenwerkingsrelatie genoemd (hierna: RACAP).

We onderzoeken welke condities bijdragen aan de ontwikkeling van ACAP en 
daarmee (uiteindelijk) aan het lange-termijn concurrentieel vermogen van een 
samenwerkingsrelatie. Hiertoe ontwikkelden we een model waarin de complementariteit 
tussen de samenwerkingspartners de antecedent is van ACAP. Complementariteit 
(‘complementarity’) vertegenwoordigt de potentiële waarde die in de samenwerkingsrelatie 
besloten ligt. Deze potentiële waarde kan alleen in exploratieve en exploitatieve capaciteit 
en leeropbrengsten worden omgezet door de waardegenererende werking van vijf 
mediatoren, te weten compatibiliteit (‘compatibility’), verbondenheid (‘connectedness’),  
relatiespecifieke investeringen (‘idiosyncratic resources’),  formalisatie (‘contracting’) en 
relationele normen (‘relational norms’).  

Uit zes geselecteerde sectoren verzamelden we gegevens over 166 samenwerkingsrelaties. 
Per samenwerkingsrelatie ontvingen we de data van zowel de uitbesteder als van de 
toeleverancier (dus 332 waarnemingen in totaal). Resultaten, die met behulp van Partial 
Least Squares (PLS) zijn verkregen, tonen aan dat de relatie tussen complementariteit en 
ACAP tenminste deels wordt gemedieerd door de combinatie van de eerder genoemde 
mediatoren.  De kracht van de mediatie, maar ook de grootte en de richting van direct en 
indirecte effecten bleken afhankelijk van de voorliggende dimensie van ACAP (PACAP of 
RACAP) en het voorliggende partnerperspectief (toeleverancier of uitbesteder). Hiermee 
bevestigt het onderzoek het belang en de noodzaak om ACAP te conceptualiseren als 
een multidimensionaal construct. Daarnaast toont het onderzoek aan dat er significante 
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verschillen bestaan tussen de manier waarop de toeleverancier en de uitbesteder de 
eigenschappen van dezelfde samenwerkingsrelatie percipiëren. Tenslotte toont het 
onderzoek een positief effect tussen PACAP en RACAP enerzijds en  het vermogen van 
de samenwerkingsrelatie om gelijktijdig exploratieve en exploitatieve leeropbrengsten te 
genereren (‘ambidexterity’) anderzijds.

De implicaties
De theoretische implicaties
Hieronder bespreken we puntsgewijs de theoretische implicaties van het uitgevoerde 
onderzoek.

Ten eerste corresponderen de resultaten van onze eerste en tweede studie met ons voorstel 
om in TKT-gerelateerd onderzoek de percepties van de betrokken partijen op te nemen 
in de analyse. Niet alleen sluit dit conceptueel beter aan bij de door de TKT gebezigde 
gedragsveronderstelling van begrensde rationaliteit. Ook opent het de deuren voor 
factoren die niet direct in de TKT worden benoemd, maar die wel - zoals uit ons onderzoek 
blijkt - invloed hebben op (gepercipieerde) afhankelijkheid en/of  (gepercipieerd) 
afhankelijkheidsrisico.   

Ten tweede weerlegt ons onderzoek de claim dat naast de in de TKT genoemde 
beheerinstrumenten vertrouwen een redundant concept is. Onze bevindingen tonen aan 
dat naast contractuele afdwingbaarheid (‘legal ordering’) en motieven uit eigenbelang 
(‘private ordering’),  vertrouwen een belangrijke additionele bron van governance is voor 
hybride samenwerkingsrelaties.

Ten derde bevestigen de resultaten van ons onderzoek dat ‘de omvang van verlies’ en ‘de kans 
op verlies’ twee verschillende dimensies zijn van (gepercipieerd) afhankelijkheidsrisico, 
met elk hun eigen antecedenten. Door expliciet een onderscheid te maken tussen beide 
dimensies hebben we het effect van continuïteit op afhankelijkheidsrisico zichtbaar 
kunnen te maken; de kans op verlies wordt verminderd, maar de omvang van verlies 
wordt vergroot door continuïteit. Dit in contrast met het niet-significante verband dat we 
vonden tussen ‘temporal embeddedness’ en netto afhankelijkheid, als onderdeel van onze 
eerste studie.

Ten vierde bleek het effect van complementariteit op PACAP en RACAP op z’n minst 
partieel gemedieerd door het gecombineerd effect van ‘compatibility’, ‘connectedness’,  
‘idiosyncratic resources’,  ‘contracting’ en ‘relational norms’. Deze uitkomst ondersteunt 
de centrale claim vanuit de resource-based view, dat de exploratieve en exploitatieve 
leercapaciteit van een samenwerkingsrelatie pas van de grond komen nadat de 
eigenschappen van die samenwerkingsrelatie eerst in voldoende mate afwijken van die 
van een ‘arm’s-length relationship’.  

Ten vijfde onderstreept het onderzoek de noodzaak en het belang om ACAP the 
conceptualiseren als een multidimensionaal construct. Niet alleen de directe en indirecte 
effecten, maar ook de kracht van mediatie bleek verschillend voor PACAP en RACAP. 

Ten zesde vonden we een positief verband tussen PACAP en RACAP enerzijds en  het 
vermogen van de samenwerkingsrelatie om gelijktijdig exploratieve en exploitatieve 
leeropbrengsten te genereren (‘ambidexterity’) anderzijds. Dit bevestigt ons idee dat de 
meerwaarde van een samenwerkingsrelatie niet alleen (en mogelijk niet voornamelijk) 
ligt in het voldoen aan behoeften vanuit bestaande preferenties en kennis, maar ook (en 
mogelijk voornamelijk) in het ontwikkelen van nieuwe preferenties en kennis. Daarnaast 
bevestigt het positieve verband de nomologische validiteit van het door ons ontwikkelde 
multidimensionale ACAP-construct.

Ten zevende wijst ons derde empirische onderzoek uit dat ‘idiosyncratic resources’ en 
‘relational norms’ belangrijke aanjagers zijn van gezamenlijke waardecreatie binnen 
samenwerkingsrelaties. Dit impliceert dat de neiging van de TKT om (1) te veel de nadruk 
te leggen op ‘asset specificity’ als een potentiële bron van opportunisme; en (2) te eenzijdig 
te kijken naar de kostenminimaliserende eigenschappen van beheerinstrumenten, 
mogelijk contraproductief gaat werken in onderzoek naar hybride relaties. 

Tot slot. In een vergelijkend onderzoek introduceren Palmatier et al. (2007) een viertal 
theoretische perspectieven, die ieder afzonderlijk een verklaring geven voor de relationele 
opbrengsten van een samenwerkingsrelatie. Hoewel de onderzoekers beweren dat met 
name de ‘knowledge-based view’ tot vruchtbare inzichten zou kunnen leiden, ontbreekt 
dit theoretische perspectief in hun analyse. De achterliggende reden hiervoor is het 
gebrek aan empirisch materiaal. De uitkomsten van ons onderzoek zouden hier als input 
kunnen dienen. Daarnaast betogen Inkpen en Currall (2004) dat hoewel ‘trust’, ‘control’ en 
‘learning’ behoren tot de belangrijkste en de meest bestudeerde concepten in de ‘alliance’ 
en joint venture literatuur, de onderlinge relatie tussen deze concepten nog niet op een 
systematische manier is onderzocht. Ons empirisch onderzoek zou hier als een eerste 
aanzet kunnen worden gezien.

Een methodologische implicatie
Literatuur (Ambrose et al., 2010) laat zien dat (1) waar gegevens worden verzameld 
vanuit beide kanten van de relatie, significante verschillen vaak voorkomen; (2) over het 
algemeen leveranciers meer tevreden zijn dan kopers; (3) er enige congruentie voorkomt 
bij gedragsdimensies, maar minder vaak bij attitudedimensies; (4) kopers hogere 
verwachtingen hebben en minder commitment tonen in de relatie; (5) er perceptuele 
verschillen voorkomen in de vereisten en de prestaties van de samenwerkingsrelatie. 
Onze waarnemingen geven het volgende beeld: (ad. 1) significante verschillen bestaan 
bij zeven van de negen dimensies; (ad. 2) voor alle zeven gevallen laat de toeleverancier 
hogere waarden zien; (ad. 3) er is geen congruentie voor attitudedimensies (‘relational 
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verschillen bestaan tussen de manier waarop de toeleverancier en de uitbesteder de 
eigenschappen van dezelfde samenwerkingsrelatie percipiëren. Tenslotte toont het 
onderzoek een positief effect tussen PACAP en RACAP enerzijds en  het vermogen van 
de samenwerkingsrelatie om gelijktijdig exploratieve en exploitatieve leeropbrengsten te 
genereren (‘ambidexterity’) anderzijds.

De implicaties
De theoretische implicaties
Hieronder bespreken we puntsgewijs de theoretische implicaties van het uitgevoerde 
onderzoek.

Ten eerste corresponderen de resultaten van onze eerste en tweede studie met ons voorstel 
om in TKT-gerelateerd onderzoek de percepties van de betrokken partijen op te nemen 
in de analyse. Niet alleen sluit dit conceptueel beter aan bij de door de TKT gebezigde 
gedragsveronderstelling van begrensde rationaliteit. Ook opent het de deuren voor 
factoren die niet direct in de TKT worden benoemd, maar die wel - zoals uit ons onderzoek 
blijkt - invloed hebben op (gepercipieerde) afhankelijkheid en/of  (gepercipieerd) 
afhankelijkheidsrisico.   

Ten tweede weerlegt ons onderzoek de claim dat naast de in de TKT genoemde 
beheerinstrumenten vertrouwen een redundant concept is. Onze bevindingen tonen aan 
dat naast contractuele afdwingbaarheid (‘legal ordering’) en motieven uit eigenbelang 
(‘private ordering’),  vertrouwen een belangrijke additionele bron van governance is voor 
hybride samenwerkingsrelaties.

Ten derde bevestigen de resultaten van ons onderzoek dat ‘de omvang van verlies’ en ‘de kans 
op verlies’ twee verschillende dimensies zijn van (gepercipieerd) afhankelijkheidsrisico, 
met elk hun eigen antecedenten. Door expliciet een onderscheid te maken tussen beide 
dimensies hebben we het effect van continuïteit op afhankelijkheidsrisico zichtbaar 
kunnen te maken; de kans op verlies wordt verminderd, maar de omvang van verlies 
wordt vergroot door continuïteit. Dit in contrast met het niet-significante verband dat we 
vonden tussen ‘temporal embeddedness’ en netto afhankelijkheid, als onderdeel van onze 
eerste studie.

Ten vierde bleek het effect van complementariteit op PACAP en RACAP op z’n minst 
partieel gemedieerd door het gecombineerd effect van ‘compatibility’, ‘connectedness’,  
‘idiosyncratic resources’,  ‘contracting’ en ‘relational norms’. Deze uitkomst ondersteunt 
de centrale claim vanuit de resource-based view, dat de exploratieve en exploitatieve 
leercapaciteit van een samenwerkingsrelatie pas van de grond komen nadat de 
eigenschappen van die samenwerkingsrelatie eerst in voldoende mate afwijken van die 
van een ‘arm’s-length relationship’.  

Ten vijfde onderstreept het onderzoek de noodzaak en het belang om ACAP the 
conceptualiseren als een multidimensionaal construct. Niet alleen de directe en indirecte 
effecten, maar ook de kracht van mediatie bleek verschillend voor PACAP en RACAP. 

Ten zesde vonden we een positief verband tussen PACAP en RACAP enerzijds en  het 
vermogen van de samenwerkingsrelatie om gelijktijdig exploratieve en exploitatieve 
leeropbrengsten te genereren (‘ambidexterity’) anderzijds. Dit bevestigt ons idee dat de 
meerwaarde van een samenwerkingsrelatie niet alleen (en mogelijk niet voornamelijk) 
ligt in het voldoen aan behoeften vanuit bestaande preferenties en kennis, maar ook (en 
mogelijk voornamelijk) in het ontwikkelen van nieuwe preferenties en kennis. Daarnaast 
bevestigt het positieve verband de nomologische validiteit van het door ons ontwikkelde 
multidimensionale ACAP-construct.

Ten zevende wijst ons derde empirische onderzoek uit dat ‘idiosyncratic resources’ en 
‘relational norms’ belangrijke aanjagers zijn van gezamenlijke waardecreatie binnen 
samenwerkingsrelaties. Dit impliceert dat de neiging van de TKT om (1) te veel de nadruk 
te leggen op ‘asset specificity’ als een potentiële bron van opportunisme; en (2) te eenzijdig 
te kijken naar de kostenminimaliserende eigenschappen van beheerinstrumenten, 
mogelijk contraproductief gaat werken in onderzoek naar hybride relaties. 

Tot slot. In een vergelijkend onderzoek introduceren Palmatier et al. (2007) een viertal 
theoretische perspectieven, die ieder afzonderlijk een verklaring geven voor de relationele 
opbrengsten van een samenwerkingsrelatie. Hoewel de onderzoekers beweren dat met 
name de ‘knowledge-based view’ tot vruchtbare inzichten zou kunnen leiden, ontbreekt 
dit theoretische perspectief in hun analyse. De achterliggende reden hiervoor is het 
gebrek aan empirisch materiaal. De uitkomsten van ons onderzoek zouden hier als input 
kunnen dienen. Daarnaast betogen Inkpen en Currall (2004) dat hoewel ‘trust’, ‘control’ en 
‘learning’ behoren tot de belangrijkste en de meest bestudeerde concepten in de ‘alliance’ 
en joint venture literatuur, de onderlinge relatie tussen deze concepten nog niet op een 
systematische manier is onderzocht. Ons empirisch onderzoek zou hier als een eerste 
aanzet kunnen worden gezien.

Een methodologische implicatie
Literatuur (Ambrose et al., 2010) laat zien dat (1) waar gegevens worden verzameld 
vanuit beide kanten van de relatie, significante verschillen vaak voorkomen; (2) over het 
algemeen leveranciers meer tevreden zijn dan kopers; (3) er enige congruentie voorkomt 
bij gedragsdimensies, maar minder vaak bij attitudedimensies; (4) kopers hogere 
verwachtingen hebben en minder commitment tonen in de relatie; (5) er perceptuele 
verschillen voorkomen in de vereisten en de prestaties van de samenwerkingsrelatie. 
Onze waarnemingen geven het volgende beeld: (ad. 1) significante verschillen bestaan 
bij zeven van de negen dimensies; (ad. 2) voor alle zeven gevallen laat de toeleverancier 
hogere waarden zien; (ad. 3) er is geen congruentie voor attitudedimensies (‘relational 
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norms’); (ad. 4) de uitbesteders scoren significant lager op ‘relational norms’; (ad. 4 en 
5) de uitbesteders geven PACAP, RACAP en ‘ambidexterity’ significant lagere waarden. 
Onze waarnemingen komen dus vrijwel overeen met de eerder genoemde bevindingen.

In onze visie weerspiegelen de perceptuele verschillen tussen samenwerkingspartners de 
strikte grenzen aan het rationele vermogen van de menselijke besluitvormer. Managers 
kunnen alleen beslissen op basis van hun eigen, imperfecte percepties. Vanuit een 
management perspectief bezien zijn gepercipieerde verschillen daarom ‘echte verschillen’ 
en dienen ze dus niet te worden opgevat als meetfouten. Tegelijkertijd geldt dat de 
gepercipieerde waarde van een van beide partijen niet als representatief kan worden 
gezien voor de gehele samenwerkingsrelatie. 

Management implicaties
In de hoofdstukken 2 en 3 hebben we vanuit een door ons uitgebreid TKT-
perspectief aandacht besteed aan gepercipieerde afhankelijkheid en het gepercipieerd 
afhankelijkheidsrisico binnen een samenwerkingsrelatie. In hoofdstuk 4 hebben we 
onze aandacht verlegd naar de creatie van gemeenschappelijke waarde binnen een 
samenwerkingsrelatie, met als belangrijkst theoretisch perspectief de resource-based 
view. We hebben onderzocht welke condities bijdragen aan de ontwikkeling van ACAP 
en daarmee (uiteindelijk) aan het lange-termijn concurrentieel vermogen van de 
samenwerkingsrelatie. Uit onze bevindingen komt naar voren dat ‘idiosyncratic resources’, 
‘legal ordering’ en ‘relational trust’ de centrale constructen zijn, die zowel de mate van 
gepercipieerde afhankelijkheid, als de creatie van gemeenschappelijke waarde binnen de 
samenwerkingsrelatie bepalen.

De management implicaties zijn vrij helder wanneer we de redeneerlijn vanuit de TKT 
volgen. Ons empirisch onderzoek toont aan dat  ‘legal ordering’ en ‘relational trust’ de 
gepercipieerde kans op verlies negatief beïnvloeden, terwijl investeringen in ‘idiosyncratic 
resources’ een positief effect hebben op de gepercipieerde omvang van verlies. Om het 
afhankelijkheidsrisico in de relatie te verminderen zou een bedrijf dus kunnen besluiten 
tot (1) een vermindering van de kans op verlies, door een toename in ‘legal ordering’ 
en/of (2) een vermindering van de kans op verlies, door een verhoging van ‘relational 
trust’ en/of (3) een afname van de omvang van verlies, door minder te investeren in  
‘idiosyncratic resources’. 

Hoewel we verwachtten dat een de verhoging van ‘legal ordering’ (ad. 1) een negatief effect 
zou hebben op exploratieve capaciteit van de samenwerkingsrelatie, lieten de gegevens 
ontleend aan de aanbiedende partij geen effect zien, terwijl de gegevens van de vragende 
partij een tegenovergesteld (positief) effect vertoonden. Zoals verwacht liet ‘legal ordering’ 
een positief effect zien op de exploitatieve capaciteit van de samenwerkingsrelatie, maar 
alleen vanuit het perspectief van de vragende partij. Vanuit het perspectief van beide 
partijen ging er geen mediërende werking uit van ‘legal ordering’. Op basis van de 
gepresenteerde bevindingen kunnen we dus concluderen dat wanneer een bedrijf kiest 
voor een vermindering van de kans op verlies, door een toename in ‘legal ordering’, de 
exploratieve en exploitatieve capaciteiten van de samenwerkingsrelatie in ieder geval niet 
worden aangetast. 

Vanuit het perspectief van beide partijen is er empirisch bewijs dat er positieve directe 
effecten zijn tussen ‘relational trust’ enerzijds en de exploratieve en exploitatieve 
capaciteiten van de samenwerkingsrelatie anderzijds. Zoals verwacht was er sprake van 
een afnemende toename van de directe effecten van ‘relational trust’ bij hogere waarden 
van het construct. Ook vanuit het perspectief van beide partijen zagen we vanuit ‘relational 
trust’ een mediërende werking op de relatie tussen complementariteit en beide ACAP-
dimensies. Op basis van deze bevindingen kunnen we de conclusie trekken dat een bedrijf 
dat ervoor kiest om de kans op verlies te verminderen, door ‘relational trust’ te verhogen 
(ad. 2) gelijktijdig direct en indirect positief bijdraagt aan de exploratieve en exploitatieve 
capaciteiten van de samenwerkingsrelatie. 

Een afname van investeringen in ‘idiosyncratic resources’ (ad.3) blijft echter niet zonder 
negatieve gevolgen. Op basis van gegevens ontleend aan de aanbiedende partij vinden 
we (I) een positief direct effect tussen ‘idiosyncratic resources’ en de exploitatieve 
capaciteit van de samenwerkingsrelatie, en (II) een mediërende werking van ‘idiosyncratic 
resources’ op de relatie tussen complementariteit en de exploitatieve capaciteit van de 
samenwerkingsrelatie. Vanuit het perspectief van de vragende partij vonden we (I) een 
positief effect van ‘idiosyncratic resources’ op de exploratieve en exploitatieve capaciteiten 
van de samenwerkingsrelatie, en (II) een mediërende werking van ‘idiosyncratic resources’ 
op de relatie tussen complementariteit en de exploratieve en exploitatieve capaciteit van 
de samenwerkingsrelatie. Op basis van deze bevindingen kunnen we concluderen dat 
een bedrijf die kiest voor een afname van investeringen in ‘idiosyncratic resources’, om 
daarmee de omvang van verlies te doen laten afnemen, tegelijkertijd de exploratieve en 
exploitatieve capaciteiten van de samenwerkingsrelatie direct en in de meeste gevallen 
ook indirect benadeelt.
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norms’); (ad. 4) de uitbesteders scoren significant lager op ‘relational norms’; (ad. 4 en 
5) de uitbesteders geven PACAP, RACAP en ‘ambidexterity’ significant lagere waarden. 
Onze waarnemingen komen dus vrijwel overeen met de eerder genoemde bevindingen.

In onze visie weerspiegelen de perceptuele verschillen tussen samenwerkingspartners de 
strikte grenzen aan het rationele vermogen van de menselijke besluitvormer. Managers 
kunnen alleen beslissen op basis van hun eigen, imperfecte percepties. Vanuit een 
management perspectief bezien zijn gepercipieerde verschillen daarom ‘echte verschillen’ 
en dienen ze dus niet te worden opgevat als meetfouten. Tegelijkertijd geldt dat de 
gepercipieerde waarde van een van beide partijen niet als representatief kan worden 
gezien voor de gehele samenwerkingsrelatie. 

Management implicaties
In de hoofdstukken 2 en 3 hebben we vanuit een door ons uitgebreid TKT-
perspectief aandacht besteed aan gepercipieerde afhankelijkheid en het gepercipieerd 
afhankelijkheidsrisico binnen een samenwerkingsrelatie. In hoofdstuk 4 hebben we 
onze aandacht verlegd naar de creatie van gemeenschappelijke waarde binnen een 
samenwerkingsrelatie, met als belangrijkst theoretisch perspectief de resource-based 
view. We hebben onderzocht welke condities bijdragen aan de ontwikkeling van ACAP 
en daarmee (uiteindelijk) aan het lange-termijn concurrentieel vermogen van de 
samenwerkingsrelatie. Uit onze bevindingen komt naar voren dat ‘idiosyncratic resources’, 
‘legal ordering’ en ‘relational trust’ de centrale constructen zijn, die zowel de mate van 
gepercipieerde afhankelijkheid, als de creatie van gemeenschappelijke waarde binnen de 
samenwerkingsrelatie bepalen.

De management implicaties zijn vrij helder wanneer we de redeneerlijn vanuit de TKT 
volgen. Ons empirisch onderzoek toont aan dat  ‘legal ordering’ en ‘relational trust’ de 
gepercipieerde kans op verlies negatief beïnvloeden, terwijl investeringen in ‘idiosyncratic 
resources’ een positief effect hebben op de gepercipieerde omvang van verlies. Om het 
afhankelijkheidsrisico in de relatie te verminderen zou een bedrijf dus kunnen besluiten 
tot (1) een vermindering van de kans op verlies, door een toename in ‘legal ordering’ 
en/of (2) een vermindering van de kans op verlies, door een verhoging van ‘relational 
trust’ en/of (3) een afname van de omvang van verlies, door minder te investeren in  
‘idiosyncratic resources’. 

Hoewel we verwachtten dat een de verhoging van ‘legal ordering’ (ad. 1) een negatief effect 
zou hebben op exploratieve capaciteit van de samenwerkingsrelatie, lieten de gegevens 
ontleend aan de aanbiedende partij geen effect zien, terwijl de gegevens van de vragende 
partij een tegenovergesteld (positief) effect vertoonden. Zoals verwacht liet ‘legal ordering’ 
een positief effect zien op de exploitatieve capaciteit van de samenwerkingsrelatie, maar 
alleen vanuit het perspectief van de vragende partij. Vanuit het perspectief van beide 
partijen ging er geen mediërende werking uit van ‘legal ordering’. Op basis van de 
gepresenteerde bevindingen kunnen we dus concluderen dat wanneer een bedrijf kiest 
voor een vermindering van de kans op verlies, door een toename in ‘legal ordering’, de 
exploratieve en exploitatieve capaciteiten van de samenwerkingsrelatie in ieder geval niet 
worden aangetast. 

Vanuit het perspectief van beide partijen is er empirisch bewijs dat er positieve directe 
effecten zijn tussen ‘relational trust’ enerzijds en de exploratieve en exploitatieve 
capaciteiten van de samenwerkingsrelatie anderzijds. Zoals verwacht was er sprake van 
een afnemende toename van de directe effecten van ‘relational trust’ bij hogere waarden 
van het construct. Ook vanuit het perspectief van beide partijen zagen we vanuit ‘relational 
trust’ een mediërende werking op de relatie tussen complementariteit en beide ACAP-
dimensies. Op basis van deze bevindingen kunnen we de conclusie trekken dat een bedrijf 
dat ervoor kiest om de kans op verlies te verminderen, door ‘relational trust’ te verhogen 
(ad. 2) gelijktijdig direct en indirect positief bijdraagt aan de exploratieve en exploitatieve 
capaciteiten van de samenwerkingsrelatie. 

Een afname van investeringen in ‘idiosyncratic resources’ (ad.3) blijft echter niet zonder 
negatieve gevolgen. Op basis van gegevens ontleend aan de aanbiedende partij vinden 
we (I) een positief direct effect tussen ‘idiosyncratic resources’ en de exploitatieve 
capaciteit van de samenwerkingsrelatie, en (II) een mediërende werking van ‘idiosyncratic 
resources’ op de relatie tussen complementariteit en de exploitatieve capaciteit van de 
samenwerkingsrelatie. Vanuit het perspectief van de vragende partij vonden we (I) een 
positief effect van ‘idiosyncratic resources’ op de exploratieve en exploitatieve capaciteiten 
van de samenwerkingsrelatie, en (II) een mediërende werking van ‘idiosyncratic resources’ 
op de relatie tussen complementariteit en de exploratieve en exploitatieve capaciteit van 
de samenwerkingsrelatie. Op basis van deze bevindingen kunnen we concluderen dat 
een bedrijf die kiest voor een afname van investeringen in ‘idiosyncratic resources’, om 
daarmee de omvang van verlies te doen laten afnemen, tegelijkertijd de exploratieve en 
exploitatieve capaciteiten van de samenwerkingsrelatie direct en in de meeste gevallen 
ook indirect benadeelt.


