
 

 

UNIVERSITEIT GENT 

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 

 

ACADEMIEJAAR 2010 – 2011 

 

 

DE ROL VAN E-BUSINESS IN B2B-

MARKTEN 

Masterproef voorgedragen voor het bekomen van de graad van 

Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur 

 

 

Stephanie Buyck 

onder leiding van 

Prof. Dr. Steve Muylle en Willem Standaert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSITEIT GENT 

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 

 

ACADEMIEJAAR 2010 – 2011 

 

 

DE ROL VAN E-BUSINESS IN B2B-

MARKTEN 

Masterproef voorgedragen voor het bekomen van de graad van 

Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur 

 

 

Stephanie Buyck 

onder leiding van 

Prof. Dr. Steve Muylle en Willem Standaert 



PERMISSION 

 

Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of 

gereproduceerd worden, mits bronvermelding. 

 

Stephanie Buyck 

 



i 
 

Woord vooraf 

 

Tijdens het schrijven van deze masterproef werden, waar mogelijk, de Engelse termen vervangen 

door hun Nederlandse equivalent. Om enigszins verwarring te voorkomen, werden de Engelse 

termen cursief geplaatst. 

 

Enkele personen die mij bij het schrijven van deze masterproef hebben bijgestaan, zou ik graag 

willen bedanken. Eerst en vooral gaat mijn dank uit naar mijn promotor, Professor Steve Muylle 

van de vakgroep Marketing, voor het aanbieden van dit interessante onderwerp. Daarnaast bedank 

ik mijn begeleider, Willem Standaert. Zonder zijn tips en kritische opmerkingen had deze 

masterproef niet tot stand kunnen komen. Ook de respondenten van mijn onderzoek verdienen 

mijn oprechte dank voor hun bereidwillige medewerking, kritische geest en kostbare tijd. De 

mensen van het project taalbeleid van de Universiteit Gent en goede vriend, Frederick Declercq, wil 

ik ook bedanken voor het nalezen van mijn masterproef en het geven van advies.  

 

Verder richt ik mijn dank tot mijn ouders vanwege hun onvoorwaardelijke morele en financiële 

steun tijdens mijn gehele schoolcarrière en bij het maken van deze verhandeling. Tenslotte, wens ik 

ook mijn vriend te bedanken voor de steun en de vele aanmoedigingen tijdens de verwezenlijking 

van deze scriptie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

Inhoudsopgave 
 

Woord vooraf ............................................................................................................................................................................ i 

Inhoudsopgave ....................................................................................................................................................................... ii 

Gebruikte afkortingen ....................................................................................................................................................... iv 

Lijst van figuren en tabellen ............................................................................................................................................ v 

Inleiding ..................................................................................................................................................................................... 1 

DEEL I: LITERATUURSTUDIE ........................................................................................................................................... 3 

Hoofdstuk 1: Definities en kenmerken ..................................................................................................................... 4 

1.1 Soorten ondernemingen .................................................................................................................................... 4 

1.1.1 B2C-onderneming ....................................................................................................................................... 4 

1.1.2 B2B-onderneming....................................................................................................................................... 5 

1.2 E-business, een brede term................................................................................................................................ 5 

1.2.1 E-commerce ................................................................................................................................................... 6 

1.2.2 E-procurement .............................................................................................................................................. 7 

1.2.3 E-collaboration ............................................................................................................................................. 8 

1.3 Implementatie van e-business .......................................................................................................................... 9 

1.4 Afbakening van het studieterrein ............................................................................................................... 10 

Hoodstuk 2: Vormen van e-collaboration ............................................................................................................. 12 

2.1  Productinformatie en bedrijfsgegevens ................................................................................................... 12 

2.2  Vraag -en transactie-informatie .................................................................................................................. 15 

2.3  Voorraadinformatie .......................................................................................................................................... 17 

2.4  Tussenbesluit ...................................................................................................................................................... 19 

Hoofdstuk 3: Impact van e-collaboration .............................................................................................................. 20 

3.1  Kosten ..................................................................................................................................................................... 20 

3.2  Wederzijds vertrouwen .................................................................................................................................. 21 

3.3  Klantentevredenheid........................................................................................................................................ 22 

3.4  Algemeen Resultaat .......................................................................................................................................... 23 

3.5  Tussenbesluit ...................................................................................................................................................... 23 

DEEL II: ONDERZOEK ........................................................................................................................................................ 25 

Hoofdstuk 1: Methodiek ................................................................................................................................................. 26 

1.1  Specifieke onderzoeksvragen ....................................................................................................................... 26 

1.2  Onderzoeksmethodiek .................................................................................................................................... 27 

1.3  Selectie van de casestudies ............................................................................................................................ 28 

1.3.1  Case A ............................................................................................................................................................ 30 

1.3.2  Case B ............................................................................................................................................................ 30 

1.3.3  Onderlinge e-collaboration tussen A & B ........................................................................................ 30 



iii 
 

1.3.4  Case C ............................................................................................................................................................ 30 

1.3.5  Case D ............................................................................................................................................................ 31 

1.3.6  Onderlinge e-collaboration tussen C & D ........................................................................................ 31 

1.4  Gegevensanalyse ................................................................................................................................................ 31 

Hoofdstuk 2: Resultaten en interpretatie ............................................................................................................. 33 

2.1  Impact op de kosten ......................................................................................................................................... 34 

2.2  Impact op het wederzijds vertrouwen ..................................................................................................... 34 

2.2  Impact op de tevredenheid van de eindconsument ............................................................................ 35 

2.3  Impact op het algemeen resultaat .............................................................................................................. 36 

2.4  Impact op andere zaken .................................................................................................................................. 36 

2.4.1  Aanpasbaarheid van gegevens ........................................................................................................... 37 

Hoofdstuk 3: Conclusie onderzoek ........................................................................................................................... 38 

Algemeen besluit ................................................................................................................................................................ 40 

Lijst van geraadpleegde werken .................................................................................................................................... I 

Papers  ....................................................................................................................................................................................... I 

Boeken ................................................................................................................................................................................... III 

Internetbronnen ................................................................................................................................................................ III 

Bijlagen ...................................................................................................................................................................................... V 

Bijlage 1: Topiclijst ............................................................................................................................................................. V 

Bijlage 2: Respondenten casestudie ........................................................................................................................ VII 

Bijlage 3: Overzicht EDI-flow tussen A & B ......................................................................................................... VIII 

Bijlage 4: Resultaten Likertschaal .............................................................................................................................. IX 

Bijlage 4.1: Case A......................................................................................................................................................... IX 

Bijlage 4.2: Case B ......................................................................................................................................................... IX 

Bijlage 4.3: Case C ........................................................................................................................................................... X 

Bijlage 4.4: Case D .......................................................................................................................................................... X 

Bijlage 4.5: Algemeen resultaat .............................................................................................................................. XI 

  



iv 
 

Gebruikte afkortingen 

 

B2C   Business-to-Consumer 

B2B   Business-to-Business 

SCM   Supply Chain Management 

EDI   Electronic Data Interchange 

EFT   Electronic Funds Transfer 

XML   Extensible Markup Language 

CAD   Computer-Aided Design 

CPFR   Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment  

RFID   Radio Frequency Identification 

VMI   Vendor Managed Inventory 

ROP   Reorder Point 

JIT   Just-In-Time 

TMS   Transportation Management System  



v 
 

Lijst van figuren en tabellen 

 

Figuren 

Figuur 1: De verschillende onderdelen van e-business en hun impact .............................................................. 6 

Figuur 2: Het aankoopproces  ............................................................................................................................................. 7 

Figuur 3: Bronnen van waardecreatie in e-business  ................................................................................................. 9 

Figuur 4: EDI-model  ............................................................................................................................................................ 13 

Figuur 5: Een 3D-onderdeel, ontworpen met CAD-systeem  .............................................................................. 14 

Figuur 6: Voorbeeld van een CPFR-model  ................................................................................................................. 16 

Figuur 7: Illustratie van het bullwhip effect ............................................................................................................... 21 

Figuur 8: Indeling van de steekproef ............................................................................................................................ 29 

Figuur 9: Resultaten onderzoek ...................................................................................................................................... 38 

Figuur 10: EDI-flow tussen cases A & B ..................................................................................................................... VIII 

 

Tabellen 

Tabel 1: Meten van impact e-collaboration met zevenpuntenschaal .............................................................. 28 

Tabel 2: Resultaat Likertschaal case A .......................................................................................................................... IX 

Tabel 3: Resultaat Likertschaal case B .......................................................................................................................... IX 

Tabel 4: Resultaat Likertschaal case C ............................................................................................................................ X 

Tabel 5: Resultaat Likertschaal case D ............................................................................................................................ X 

 



1 
 

Inleiding 
 
Een aantal factoren hebben een rol gespeeld in de keuze van het onderwerp e-business. Ten eerste 

is het internet, en alles wat hiermee samenhangt, een betrekkelijk recent fenomeen. Sinds het einde 

van de 20e eeuw is e-business begonnen aan zijn opmars (Chopra & Meindl, 2010, p. 104). Omdat 

nog niet alles is geweten over dit onderwerp, kan elk bijkomend onderzoek nieuwe inzichten 

opleveren. Een tweede factor die mijn keuze heeft beïnvloed, is de wereldwijde revolutie die het 

internet heeft teweeggebracht. Niet alleen voor de individuele mens is dit een immense 

vooruitgang, maar ook in elk bedrijf is de situatie drastisch veranderd. De gewenste informatie kan 

nu immers veel vlotter zijn doel bereiken. “E-business heeft het potentieel om nieuwe rijkdom te 

creëren […] en het verandert ook de competitiviteit voor ondernemingen op een ongekende 

manier” (Amit & Zott, 2001, p. 494). Wat me verder nog aanspreekt, is de continue evolutie van e-

business. Elk jaar duiken er talrijke nieuwe toepassingen op binnen dit domein die het zakendoen 

sterk kunnen vergemakkelijken en meestal heel wat voordelen met zich meebrengen. Over de 

elektronische samenwerking tussen bedrijven wordt er zelden in de media gesproken, dit maakt 

deze studie net zo boeiend. 

Deze masterproef heeft tot doel om een antwoord te geven op de volgende vragen: 

- Wat is e-business? 

- Wat is e-collaboration? 

- Welke zijn de verschillende toepassingen van e-collaboration? 

- Wat is de impact van e-collaboration op de betrokken ondernemingen? 

Het werkstuk bestaat uit twee grote delen, deze omvatten de literatuurstudie en het onderzoek. In 

het eerste deel wordt e-business grondig ingeleid en toegelicht. Hierna wordt het studieterrein 

specifieker afgebakend. Zo zal deze verhandeling zich toespitsen op een onderdeel van e-business, 

namelijk op e-collaboration. Het vervolg van de literatuurstudie handelt over de toepassingen van 

e-collaboration en de impact die deze kan hebben op de samenwerkende ondernemingen. Het 

tweede deel beschrijft de methodiek en de resultaten van het empirische onderzoek. Hierbij 

worden er verschillende cases geselecteerd en onderzocht aan de hand van een kwalitatief 

onderzoek. Deze heeft tot doel om de verschillende invloeden, die de elektronische samenwerking 

uitoefent op de onderneming, te identificeren. Omdat het hier om een kwalitatief onderzoek gaat, is 

de representativiteit van de resultaten beperkt van aard. Het biedt echter wel de mogelijkheid om 

de bestaande literatuur uit te breiden door een grondige ondervraging tijdens elke casestudie. 

De verschillende betekenissen, die aan e-business en e-collaboration gegeven worden, 

vergemakkelijkten de zoektocht en selectie van relevante bronnen niet. In elk hoofdstuk werd het 
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onderwerp zo volledig mogelijk behandeld. Hiervoor werden er telkens meerdere bronnen per 

sectie geraadpleegd.  

Hoofdstuk 1 van deel I beschrijft de definities en kenmerken van e-business. Op het einde van het 

hoofdstuk wordt de studieopzet verder afgebakend. 

In hoofdstuk 2 worden de verschillende vormen van e-collaboration nader toegelicht. Aan de hand 

van relevante voorbeelden worden deze geïllustreerd. 

Hoofdstuk 3, het laatste hoofdstuk van deel I, handelt over de impact die het elektronisch 

samenwerken op de ondernemingen kan hebben. 

Ook deel II, het onderzoek, bestaat uit drie hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1 bespreekt de methodologie die tijdens de casestudies gebruikt wordt om het 

onderzoek op de juiste manier uit te voeren. 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten die uit het empirische onderzoek vloeien besproken en zo 

objectief mogelijk geïnterpreteerd. 

Hoofdstuk 3 vat de resultaten uit het vorige hoofdstuk samen en bespreekt de 

veralgemeenbaarheid. Ook aanbevelingen worden hier gegeven.  
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D E E L  I :  L I T E R A T U U R S T U D I E  

Om de empirische studie te kunnen volbrengen ( zie deel II), was het noodzakelijk om de literatuur 

en de reeds uitgevoerde onderzoeken op te zoeken en te begrijpen. Op die manier werd het 

mogelijk om de verschillende inzichten en opinies over e-business samen te vatten in deze 

literatuurstudie. In dit deel wordt het eveneens duidelijk hoe bedrijven momenteel met elkaar 

samenwerken via verschillende elektronische toepassingen en hoe dit de onderneming beïnvloedt.  

In het eerste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van e-business en daarna wordt de focus 

geplaatst op e-collaboration, een onderdeel van e-business. Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op 

de verschillende vormen van e-collaboration. Hierbij worden telkens enkele voorbeelden naar 

voren gebracht en wordt duidelijk hoe enkele toepassingen in hun werk gaan. Elke toepassing 

wordt kort toegelicht. In het derde en laatste hoofdstuk van deze literatuurstudie wordt de impact 

van e-collaboration beschreven. Dit derde hoofdstuk vormt de overgang naar het onderzoek dat 

beschreven staat in deel II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

HOOFDSTUK 1: DEFINITIES EN KENMERKEN 

“De opkomst van het internet en de webtechnologieën hebben de bedrijfswereld herschapen. E-

business heeft een drastische impact gehad op de manier waarop bedrijfsprocessen worden 

gerealiseerd en aangepast, op de industriestructuren, en op de interactie tussen bedrijven 

onderling en met hun klanten” (Basu & Muylle, 2007, p. 28). Verschillende problemen die zich 

binnen de supply chain bevinden, kunnen opgelost worden door het toepassen van e-business. 

Hierbij denken we aan problemen zoals hoge transactiekosten tussen zakenpartners en de schaarse 

beschikbaarheid van informatie (Johnson & Whang, 2002, p. 413). Om een duidelijk inzicht te 

verwerven in e-business en om een idee te krijgen van het onderwerp van deze verhandeling, 

worden enkele begrippen in dit eerste hoofdstuk verduidelijkt. 

Eerst en vooral wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende 

ondernemingsprofielen: Business-to-Consumer (B2C) en Business-to-Business (B2B). Deze scriptie 

zal zich uitsluitend toespitsen op de tweede vorm (B2B). Daarna zal de term ‘e-business’ verder 

worden toegelicht. Wegens de grote omvang van applicaties die e-business omvat, worden deze 

toepassingen onderverdeeld in drie categorieën: e-commerce, e-procurement en e-collaboration 

(Lee & Whang, 2002). Deze zullen elk afzonderlijk beknopt besproken worden. Tenslotte zal in dit 

eerste hoofdstuk ook het studieterrein preciezer afgebakend worden en zal er gefocust worden op 

e-collaboration. Hierop zal de focus liggen zowel tijdens de literatuurstudie als tijdens het uit te 

voeren onderzoek.  

1.1 SOORTEN ONDERNEMINGEN 

Er bestaan veel soorten ondernemingen. Hier zal er echter een onderscheid gemaakt worden 

tussen B2B en B2C. Dit vooral omdat de samenwerking en manier van omgaan met klanten heel 

wat kan verschillen en het net daar is dat de rol van e-business erg belangrijk is. 

1.1.1 B2C-ONDERNEMING 

Een B2C-onderneming bevindt zich op het einde van de supply chain. Het staat in voor de 

activiteiten die tot doel hebben de eindconsumenten te voorzien van producten en/of diensten. 

Typisch voor een B2C-onderneming is dat een afgewerkt product wordt aangeboden aan de 

eindconsument zonder te onderhandelen over de prijs, levering en/of specificaties. In de meeste 

gevallen zal het product of de dienst zo aantrekkelijk mogelijk worden voorgesteld om de klanten te 

overtuigen tot aankoop.  
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1.1.2 B2B-ONDERNEMING 

B2B heeft betrekking op de relatie tussen bedrijven onderling. Een B2B-bedrijf is dan ook een 

onderneming die goederen of diensten aanbiedt aan andere bedrijven. Hierbij is de aanpak om hun 

producten te verkopen fundamenteel anders dan bij een B2C-onderneming. Er kan immers wel nog 

onderhandeld worden over de prijs, levering en/of specificaties. In deze studie wordt enkel 

gewerkt met B2B-ondernemingen. 

1.2 E-BUSINESS, EEN BREDE TERM 

In de literatuur worden termen zoals e-business en e-commerce veelal door elkaar gebruikt, maar, in 

tegenstelling tot wat velen denken, is e-business veel meer dan e-commerce alleen. E-business is de 

afkorting voor ‘electronic business’ ofwel ‘elektronisch zakendoen’. Er zijn verschillende definities 

van e-business. Ze hebben echter allemaal min of meer dezelfde betekenis. In het Van Dale 

Elektronisch Groot Woordenboek van de Nederlandse taal 14 (2008) lezen we: “Zakendoen, m.n. 

handeldrijven, via het internet”. Dit is een enge visie op de term omdat hier enkel zakendoen via het 

internet wordt beschouwd. Een ruimere interpretatie van het begrip is bijvoorbeeld “een 

elektronische gegevensuitwisseling, zowel binnen het bedrijf zelf als met externe belanghebbenden, 

ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen” (Chaffey, 2004, p. 9). Ook het Ministerie van 

Economische Zaken in Nederland (1997) ziet e-business als een ruim begrip: “Het geheel van 

zakelijke handelingen die op elektronische wijze worden uitgevoerd ter verbetering van de 

efficiëntie en de effectiviteit van bedrijfsprocessen” (aangehaald in Wat is e-business?, 2001). Uit 

deze omschrijvingen kan geconcludeerd worden dat e-business vrijwel alle bedrijfsprocessen in de 

onderneming raakt en dat het vaak de grenzen van de organisatie overschrijdt. Het wordt immers 

zowel toegepast binnen als tussen bedrijven. 

E-business is een recent fenomeen in de bedrijfswereld, maar is al enkele jaren bezig aan een zeer 

snelle opmars. In grote ondernemingen zijn deze technieken niet meer weg te denken, maar ook 

vele kleinere bedrijven volgen geleidelijk aan. Elk bedrijf heeft immers verschillende drijfveren om 

te starten met e-business. Het kan toegepast worden omwille van verschillende strategische 

noodzaken: concurrentievoordeel, kostenbesparing, serviceverbetering, …  (Amit & Zott, 2001; 

Venkatraman & Henderson, 1998) 

Een nieuwe trend die zich voordoet in de bedrijfswereld en veelal wordt gekoppeld aan e-business, 

is Supply Chain Management (SCM). Het bestaat uit enerzijds de integratie van de verschillende 

bedrijfseenheden doorheen de supply chain en anderzijds de coördinatie van materiaal, informatie 

en financiële stromen met het oog op het vervullen van de consumentenvraag. Het doel hiervan is 

om de competitiviteit van de supply chain in zijn geheel te verbeteren en zo één entiteit te vormen 
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die wordt gemanaged i.p.v. verschillende aparte bedrijven. SCM wordt steeds belangrijker, want 

competitie doet zich steeds meer voor tussen de supply chains dan tussen bedrijven onderling. 

Omdat SCM meestal wordt verwezenlijkt met behulp van e-business en onderzoek bevestigd heeft 

dat er een directe relatie bestaat tussen het gebruik van informatiesystemen en supply chain 

integratie, worden de termen ‘SCM’ en ‘e-business’ af en toe door elkaar gebruikt. Johnson & Whang 

definiëren e-business zelfs als “een huwelijk tussen het internet en supply chain integratie.” 

(Johnson & Whang, 2002, p. 413; Stadtler, 2008; Vickery et al., 2003) 

De verschillende toepassingen van e-business kan men opdelen in 3 categorieën: e-commerce, e-

procurement en e-collaboration (Lee & Whang, 2002) (figuur 1). Hierna zullen we elk van deze 

categorieën bespreken. 

 

Figuur 1: De verschillende onderdelen van e-business en hun impact 

(Johnson & Whang, 2002, p. 414) 

 

1.2.1 E-COMMERCE 

Volgens Chaffey (2004) is e-commerce niet enkel het uitvoeren van bestellingen en betalingen via 

het internet, maar bevat het eveneens de pre-sale en after-sale1 activiteiten doorheen de supply 

chain. E-commerce bestaat volgens hem niet enkel uit financiële transacties tussen een bedrijf en de 

klant. Hier kan het echter ook gaan over het bieden van informatie over een product/dienst aan de 

klant of het analyseren van klantenbehoeftes.  

                                                             
1 Pre-sale activiteiten kunnen bestaan uit campagne voeren voor het product, identificeren van potentiële 
klanten, …  
After-sale activiteiten kunnen bestaan uit allerhande diensten na verkoop zoals het herstellen van producten, 
verzamelen van feedback van klanten, … 
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Een voordeel van e-commerce is dat het de supply chain partners helpt om veranderende 

klantenbehoeftes te herkennen via het internet en hierop zo vlug mogelijk te reageren. Wanneer 

een consument een bestelling plaatst, zorgt dit voor verschillende transacties die stroomopwaarts 

doorheen de supply chain lopen (Lee & Whang, 2002). Een snelle en juiste uitvoering van de 

transactie is hierbij uiterst belangrijk. De communicatie en de afstemming op elkaar van de 

opeenvolgende supply chain partners wordt hierbij cruciaal. E-commerce biedt niet alleen 

voordelen op het B2C-niveau, maar ook tussen de bedrijven onderling kunnen hieruit voordelen 

vloeien.  

Amazon.com, de zeer succesvolle website bekend van verkoop van boeken, muziek, schoenen, 

juwelen, enz., is zo een toepassing van e-commerce. Het is een vorm van online winkelen waarbij er 

geen interactie meer is met een tussenpersoon. Aankoop en betaling gebeuren volledig 

elektronisch, meestal via het internet. (www.amazon.com) 

1.2.2 E-PROCUREMENT 

E-procurement laat bedrijven toe om met behulp van het internet directe en indirecte materialen 

aan te kopen, als ook om waardetoevoegende diensten, zoals transport en betalingen, onder 

controle te houden. Omdat een typische productieonderneming genoodzaakt is om telkens opnieuw 

via vele leveranciers honderden tot duizenden producten aan te kopen, kan een dergelijke 

toepassing helpen om dit complexe aankoopproces te ondersteunen. E-procurement helpt de 

onderneming niet enkel vanaf de bestelling tot de betaling, maar vergemakkelijkt ook het proces 

dat hieraan voorafgaat: vanaf de erkenning van een tekort tot bij de orderplaatsing. (Lee & Whang, 

2002) 

Figuur 2 toont de verschillende stappen van het aankoopproces. Eerst en vooral is het noodzakelijk 

om de aankoopcondities, gebaseerd op de vraag van de finale consument, te bepalen. Eens deze 

specificaties concreet zijn, kan er op zoek gegaan worden naar de juiste aanbieder. Wanneer deze 

gevonden is, wordt er genegotieerd over het contract. Een formeel contract, dat de relatie tussen de 

aanbieder en de koper beschrijft, wordt opgesteld en de organisatie zal starten met het aankopen 

van goederen en/of diensten. Als laatste stap van het proces zal men de prestatie van de leverancier 

bekijken en zal deze geëvalueerd worden. (Presutti, 2003, p. 220-221) 

 

Figuur 2: Het aankoopproces (Presutti, 2003, p. 220) 
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Omdat e-procurement elke component van het aankoopproces ondersteunt, heeft het de kracht om 

dit proces sterk te vereenvoudigen. Deze toepassing kan gaan van het gebruik van e-design, waarbij 

koper en verkoper informatie in realtime delen om specificaties op te bouwen die waarde 

toevoegen aan het product, tot het voorzien van een databasesysteem die de supply manager helpt 

om de leverancier te evalueren. (Presutti, 2003, p. 221) 

1.2.3 E-COLLABORATION 

Ook e-collaboration is een categorie van e-business en kende zijn opmars pas enkele jaren na e-

commerce en e-procurement. Terwijl e-commerce en e-procurement vooral bedoeld zijn om 

transacties tussen leveranciers of klanten te ondersteunen, gaat e-collaboration verder dan deze 

loutere transacties en kan het meerdere functies omvatten. (Johnson & Whang, 2002) 

E-collaboration wordt door sommige auteurs gezien als een nieuwe manier van zaken doen en als 

een strategisch wapen dat de traditionele zakenrelaties fundamenteel kan veranderen. Volgens hen 

is het een recent fenomeen dat is opgekomen sinds het einde van de jaren ‘90 (Wang, 2006, p. 1). 

Anderen beweren dan weer dat e-collaboration onze bedrijven al vervoegt sinds de jaren ‘40 (Kock, 

2005). Deze meningsverschillen hebben alles te maken met de verschillende definities die men 

hanteert.  

De academische definities focussen hier vooral op B2B, internetgebaseerde technologieën, terwijl 

de meer praktische definities het veel breder zien. Deze laatste verwijzen naar eender welke 

elektronische technologie, bijvoorbeeld ook naar de telefoon en de videocamera. De meest brede en 

algemene definitie van electronic collaboration is: “samenwerking met elektronische technologieën 

tussen individuen om een gemeenschappelijk doel te bereiken” (Kock, 2005, p. 1). Johnson en 

Whang (2002, p. 420) definiëren het dan weer als “B2B interacties vergemakkelijkt door het 

internet. Deze interacties gaan verder dan simpele koop/verkoop transacties en kunnen beter 

beschreven worden als relaties. Deze bevatten activiteiten zoals het delen en integreren van 

informatie, het delen van beslissingen, processen en grondstoffen”. In dit onderzoek zal een 

combinatie van academische en praktische definities gehanteerd worden: “De samenwerking 

tussen twee of meer onafhankelijke, beslissingnemende eenheden dat vereenvoudigd wordt door 

elektronische technologieën om risico’s en beloningen te delen die resulteren in hogere prestaties 

dan zouden bereikt worden door de eenheden afzonderlijk” ( Wang, 2006, p. 2).  

Er bestaan verschillende manieren van samenwerking in een supply chain. Deze kunnen ingedeeld 

worden in twee belangrijke categorieën. Ten eerste is er de verticale samenwerking die bestaat uit 

de collaboratie met klanten, de interne samenwerking tussen functies en deze met de leveranciers. 
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Ten tweede is er ook de horizontale samenwerking met concurrenten en niet-concurrenten, bv. 

door het delen van risico’s en know-how om sneller te kunnen innoveren. (Kubde & Bansod, 2010) 

1.3 IMPLEMENTATIE VAN E-BUSINESS  

Vele organisaties zijn vandaag pure internetbedrijven, die enkel opereren via het web. In 

tegenstelling tot deze bedrijven, werden vele ondernemingen reeds opgericht vóór de komst van e-

business. Voor grote en mature bedrijven die enkele decennia geleden zijn ontstaan, is de 

implementatie van deze trend heel wat minder evident en complexer. Hieronder wordt er kort een 

planningsproces besproken voor deze bedrijven om succesvol gebruik te kunnen maken van e-

business.  (Basu & Muylle, 2007, p. 28) 

Volgens het onderzoek van Basu & Muylle (2007) zijn er vier grote stappen om nieuwe e-business 

projecten in te plannen. Ten eerste worden de potentiële e-business initiatieven geïdentificeerd. 

Hierbij vergelijkt men de waardecreatie en de kostenefficiëntie die de verschillende projecten met 

zich mee brengen. Bronnen van waardecreatie bij deze projecten zijn transactie-efficiëntie, 

complementariteit, lock-in van partners en klanten2, en het innoverend karakter van e-business in 

een onderneming (Amit & Zott, 2001). Enkele voorbeelden van deze waardedrijvers bevinden zich 

in figuur 3. 

 

Figuur 3: Bronnen van waardecreatie in e-business (Amit & Zott, 2001, p. 504) 

                                                             
2 Betekenis van lock-in: het afhankelijk maken van klanten of partners aan jouw product/dienst 
(www.wikipedia.be)  
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De tweede stap is de analyse van de functionele omvang van de verschillende e-business 

toepassingen. Deze functionele omvang is de set van bedrijfsprocessen die een bepaald e-business 

initiatief ondersteunt. Als derde stap is het belangrijk om de duurzaamheid van elk competitief 

voordeel dat voortspruit uit het project in te schatten. De vierde en laatste stap bestaat uit het 

toekennen van prioriteiten aan de diverse e-business initiatieven. Hulpmiddelen voor deze stap 

kunnen zijn: kosten-batenanalyse, de omvang van elk project en haar interdependentie met andere 

activiteiten binnen de onderneming, … (Basu & Muylle, 2007) 

Nadat er een planningsproces voor de e-business initiatieven is opgesteld, moeten de projecten 

geïmplementeerd worden. Dit vraagt om een verandering van de bestaande onderneming zonder te 

verwaarlozen wat het bedrijf succesvol maakt. Wanneer bestaande bedrijven een e-business 

toepassing integreren in hun onderneming, dan migreren ze van traditionele, fysische business 

modellen naar een combinatie van fysische en virtuele modellen. Om deze migratie tot een goed 

einde te brengen moeten er complexe beslissingen genomen worden op het gebied van de te 

gebruiken business modellen en de gepaste integratie ervan. Om een succesvolle implementatie 

van e-business te bewerkstelligen is er vooral nood aan de juiste IT-infrastructuur die enkel kan 

functioneren door voldoende menselijke bijdrage hieraan. Deze infrastructuur zorgt ervoor dat alle 

onderdelen van een bedrijf verbonden zijn met elkaar en dat deze gelinkt worden met de 

leveranciers, klanten en andere stakeholders. Voor een goede ondersteuning van het geplande IT-

project, is het van belang om de bestaande IT-infrastructuur te vergelijken met de gewenste 

infrastructuur. Vervolgens kunnen de nodige aanpassingen uitgevoerd worden. (Weill & Vitale, 

2002) 

1.4 AFBAKENING VAN HET STUDIETERREIN 

Bij vergelijking met e-commerce en e-procurement is het duidelijk dat de verwachtingen voor e-

collaboration een stuk hoger zijn. Er werd geopteerd om in deze masterproef deze laatste grondiger 

te onderzoeken.  

Competitiviteit is in de dynamische omgeving van vandaag zeer belangrijk. De levenscyclus van een 

product is enorm ingekort tijdens de laatste 15 jaar. Een competitief voordeel is heel moeilijk te 

behouden en wordt veel sneller teniet gedaan. Flexibiliteit en innovatie binnen een onderneming en 

in een volledige supply chain is van fundamenteel belang geworden. Alles moet veel sneller 

gebeuren dan vroeger en daarom is er een nauwe samenwerking tussen elke schakel in de 

productieketen (verticaal) en/of tussen horizontale ondernemingen noodzakelijk. Een groot deel 

van deze evolutie werd en wordt veroorzaakt door de snelle groei van nieuwe technologieën en de 

opkomst van het internet die oneindig veel mogelijkheden biedt. (Schilling, 2010, p. 1-2) 
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E-collaboration is een van de technologieën die een enorm groeipotentieel met zich meebrengt. 

Hoewel de eerste implementaties zeer succesvol zijn verlopen, is de wereldwijde adoptie van e-

collaboration betrekkelijk traag op gang gekomen. In het onderzoek van Holweg, Disney, 

Holmström & Smaros (2005) blijkt ten eerste dat deze eerder trage vooruitgang te wijten was aan 

het gebrek aan gemeenschappelijke kennis van bedrijven over e-collaboration. Een tweede oorzaak 

was de moeilijkheidsgraad van de integratie van e-collaboration met de interne functies van een 

onderneming. (Holweg et al., 2005, p.170)  

Om een goed beeld te kunnen vormen van e-collaboration zal er een studie van de literatuur en een 

empirisch onderzoek gevoerd worden. Eerst en vooral wordt onderzocht welke specifieke functies 

e-collaboration ondersteunt. Hiervan zullen er telkens enkele voorbeelden gegeven worden. Dit is 

belangrijk om een juiste voorstelling te kunnen maken van wat e-collaboration juist inhoudt. 

Daarna wordt er eveneens in de literatuur nagegaan waar het gebruik van e-collaboration een 

impact op heeft. Dit laatste zal de basis vormen van het onderzoek en hieruit kunnen dan ook 

enkele onderzoeksvragen worden afgeleid. Ten slotte wordt er overgegaan tot het uitvoeren van 

het onderzoek. Deze zal bestaan uit vier casestudies die zorgvuldig gekozen zullen worden. Met dit 

onderzoek kunnen de stellingen uit de literatuur getoetst worden aan de werkelijkheid. 
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HOODSTUK 2: VORMEN VAN E-COLLABORATION 

Vele onderzoekers zijn van mening dat het delen van kritische informatie tot een enorme reductie 

van voorraad leidt en dat het resultaat van een onderneming verbeterd wordt in elke supply chain 

schakel (Ovalle & Marquez, 2003, p. 151). In dit hoofdstuk is het de bedoeling om inzicht te 

verwerven in de verschillende e-collaboration tools die ervoor zorgen dat de samenwerking tussen 

zakenpartners sterk wordt vereenvoudigd. 

Hoewel e-collaboration pas sinds enkele jaren meer aandacht krijgt, zijn er al verschillende vormen 

van informatiesystemen binnen de supply chain die al meer dan 25 jaar bestaan. Deze toepassingen 

maakten toen nog geen gebruik van het internet, maar verliepen elektronisch. Als eerste voorbeeld 

kan er verwezen worden naar Electronic Data Interchange (EDI), die hieronder wordt besproken 

(infra, p. 13-14). Electronic Funds Transfer (EFT) is een tweede voorbeeld en is een technologie die 

voor het eerst werd geïntroduceerd in de late jaren ’70. (Adam et al., 1999 aangehaald in Ovalle & 

Marquez, 2003). EFT is een elektronisch systeem om in realtime monetaire middelen over te 

brengen van de ene rekening naar de andere (Hill & Ferguson, 1987).  

Caskey, Hunt & Browne (2001) zien de samenwerking tussen bedrijven als de som van de 

informatieve en de operationele samenwerking. Informatieve samenwerking bestaat uit het 

voorzien van informatie over prijzen, beschikbaarheid of orderstatus. Operationele samenwerking 

gaat dieper en vraagt om nauwere integratie. Hier wordt er niet enkel data gedeeld, maar worden 

ook verschillende activiteiten zoals voorraadbepaling en vraagvoorspelling gecoördineerd.  

De bespreking van de verschillende vormen van e-collaboration zal ingedeeld worden volgens type 

van informatie die wordt gedeeld. Dit kan gaan over het delen van informatie over voorraadniveau, 

orderstatus, vraagvoorspelling, logistiek,… . De uitgewisselde informatie zal hier worden 

onderverdeeld volgens Ovalle & Marquez (2003) in drie categorieën: samenwerking via 

uitwisseling van productinformatie en bedrijfsgegevens, van vraag- en transactie-info, en van 

voorraadinfo. Het hoofdstuk zal onderverdeeld worden naar deze drie types.  

2.1 PRODUCTINFORMATIE EN BEDRIJFSGEGEVENS 

De uitwisseling van productinformatie en belangrijke gegevens tussen supply chain partners werd 

en wordt vandaag nog veelal gerealiseerd via papieren formulieren, fax,… . Verschillende 

problemen, zoals vertragingen in het delen van informatie en miscommunicatie tussen de partners, 

kunnen zich hierdoor voordoen. Bijvoorbeeld: bij het ontvangen van een fax, is de onderneming 

verplicht deze data manueel in haar informatiesysteem in te voeren, wat kan leiden tot fouten en 

tijdsverlies. Het gevolg is dat het gebruik van slechte data vertaald wordt in een slechte 
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communicatie tussen de leverancier en de klant. Dit kan leiden tot hoge kosten, gemiste 

opbrengsten en meestal ook tot ontevreden klanten (Ovalle & Marquez, 2003). Een oplossing 

hiervoor kan bereikt worden door het automatiseren van zo een proces, het invoeren van een e-

collaboration techniek. 

Een voorbeeld van een dergelijke tool is Electronic Data Interchange (EDI). Dit is de elektronische 

uitwisseling van gestructureerde berichten tussen zakenpartners (www.edi4all.de). Het ontstaan 

van deze tool dateert van vóór het internet (supra, p. 12) , maar is nog steeds heel courant aanwezig 

in de huidige bedrijfswereld. Volgens Edi4all biedt EDI de mogelijkheid om op effectieve wijze 

zakelijke informatie naar het softwaresysteem van de ontvanger te sturen zonder dat daarbij 

handmatige verrichtingen nodig zijn. Deze software maakt het mogelijk om op eenduidige wijze en 

met regelmaat te communiceren met zakenpartners. Deze communicatie kan gaan over offertes, 

levertijden, bestellingen, prijslijsten, omzetgegevens, … .  

Figuur 4 maakt duidelijk dat de nadruk bij EDI ligt op berichtenuitwisseling tussen systemen van 

(handels)partners. Na conversie naar het EDI-formaat en verzending van het bericht bij de ene 

partij, ontvangt de andere partij het bericht en, opnieuw na conversie, kan het gelezen worden. 

(www.exactsoftware.com) 

 

Figuur 4: EDI-model (www.exactsoftware.com) 

Enkele voordelen (Hill & Ferguson,1987) die kunnen voortvloeien uit de samenwerking via EDI 

zijn: het reduceren van vertragingen, papierkosten, loonkosten en het verbeteren van de relatie 

tussen de partners. Volgens Chopra & Meindl wordt EDI tot op vandaag nog steeds toegepast in vele 

ondernemingen, maar stilaan wordt deze techniek vervangen door andere standaardtalen die wel 

http://www.edi4all.de/


14 
 

opereren via het internet, zoals XML3. Het internet biedt meer voordelen dan EDI om informatie uit 

te wisselen. Zo kan er veel meer informatie overgebracht worden en zorgt het internet daarom voor 

meer transparantie dan EDI. (Chopra & Meindl, 2010, p. 71) 

Een andere vorm die instaat voor de uitwisseling van productgegevens is een interactief CAD-

systeem. Computer-Aided Design (CAD) is het gebruik van computers om productontwerpen te 

bouwen en te testen. Deze technologie maakt het mogelijk om een driedimensionaal, ‘werkend’  

beeld van een product of onderdeel te bouwen. Het stelt de ontwerpers in staat om prototypes van 

producten te ontwikkelen en te testen in een virtuele realiteit. Door het elimineren van de 

noodzaak om telkens een fysiek prototype op te stellen, kan de cyclustijd worden gereduceerd en 

de kosten worden verminderd. In een interactief CAD-systeem kunnen ontwerpers en ingenieurs 

hun werk delen via het internet met andere collega’s die geografisch verspreid liggen. Bovendien 

kan dit systeem ontwerpers toelaten om ook nauw samen te werken met leveranciers, 

productiepartners en klanten. Dit laat toe om waardevolle input tijdens de ontwikkelingsfase te 

verkrijgen. (Schilling, 2010, p. 253-254; Li, Lu, Fuh & Wong, 2004) 

Een voorbeeld  van zo’n CAD-ontwerp is te vinden in onderstaande figuur: 

 

Figuur 5: Een 3D-onderdeel, ontworpen met CAD-systeem(www.techmixer.com) 

 

 

                                                             
3 Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium waarmee men 
gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze representatie is zowel 
machineleesbaar als leesbaar voor de mens. (www.wikipedia.be) 

http://www.techmixer.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(standaard)
http://nl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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2.2 VRAAG- EN TRANSACTIE-INFORMATIE  

Vraag- en transactie-informatie is enerzijds belangrijk om beter aan vraagvoorspelling te kunnen 

doen, om meer transparantie te brengen in het plannen van de capaciteit en van de benodigde 

grondstoffen, een juister transportplan te maken, enz. . Anderzijds kan deze informatie ook dienen 

om potentiële, toekomstige producten of diensten op te sporen door meer inlichtingen te 

verwerven van andere bedrijven in de supply chain over de vraag. (Ovalle & Marquez, 2003; 

Devaraj, Krajewski & Wei, 2007) 

Hierbij is een eerste, relevant voorbeeld de informatiehub. Dit is een systeem bestaande uit een hub 

en meerdere spokes4. In een traditionele supply chain plaatst de klant een order bij de verkoper, die 

inziet dat hij het product niet meer in voorraad heeft. Op zijn beurt plaatst de verkoper ook een 

bestelling bij de groothandelaar, die ook weer een order plaatst bij zijn distributeur en zo vloeit 

deze orderinformatie verder omhoog in de supply chain. Om deze inefficiënte flow van informatie 

vlotter te laten verlopen, wordt er in bepaalde productieketens gebruik gemaakt van de e-hub. Dit is 

een virtueel netwerk waar er waarde wordt gecreëerd door het samenbrengen van aanbieders en 

kopers die tot eenzelfde supply chain behoren. Alle informatie die op de e-hub terechtkomt, wordt 

automatisch zichtbaar voor elk deelnemend bedrijf. De spokes kunnen in een informatiehub bestaan 

uit de ERP-systemen van de deelnemende bedrijven en de centrale hub is een website of een 

centrale server via het internet die dan een ERP-systeem voor de gehele supply chain runt. Zo kan 

er veel sneller gereageerd worden op een bestelling van de eindconsument die stroomopwaarts 

door de keten zal vloeien. Verschillende onderzoeken hebben reeds uitgewezen dat e-hubs de 

communicatie en de samenwerking tussen verschillende handelspartners sterk vereenvoudigen. 

(Zeng & Pathak, 2003; Lee & Whang, 2002) 

Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) is een tweede voorbeeld. Het is een 

toepassing die informatie over de klantenvraag uitwisselt. Het werd voor het eerst toegepast in de 

late jaren ’90 en zorgt ervoor dat detailhandelaars en producenten de vraag en het 

productieschema samen kunnen voorspellen. CPFR is een “bedrijfstoepassing die de kennis en 

intelligentie van meerdere zakenpartners combineert om de planning en verwezenlijking van de 

klantenvraag beter te volbrengen” (Andraski et al., 2004, p. 6). Volgens onderzoek van Kubde & 

Bansod (2010, p. 90) kan het bullwhip effect (infra, p. 20-21) gereduceerd worden met CPFR. 

Hierdoor kunnen verschillende kosten sterk verminderd worden. 

CPFR wordt toegepast tussen twee (of meerdere) opeenvolgende ondernemingen uit eenzelfde 

supply chain. Een koper en een verkoper werken samen om de vraag van de eindconsument te 

                                                             
4 De letterlijke vertaling van ‘hub’ is ‘spil’. Deze van ‘spokes’ is ‘spaken’, verwijzend naar de spaken van een 
wiel die allen op een gemeenschappelijke spil vastzitten. 
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verzadigen. Om dit te illustreren, maken we gebruik van een voorbeeld uit de kleinhandelindustrie 

in figuur 6. Hier fungeert de producent (‘manufacturer’) als de verkoper en de detailhandelaar 

(‘retailer’) als de koper. Ze oefenen met behulp van CPFR samen vier activiteiten uit om hun 

resultaat te verbeteren: (Andraski et al., 2004) 

1. Strategie & Planning (‘Strategy & Planning’): opstellen van de basisregels voor de 

samenwerking. Bepalen van de productmix en ontwikkelen van een planning voor de 

periode. 

2. Management van Vraag & Aanbod (‘Demand & Supply Management’): in kaart brengen van de 

vraag, als ook de order -en verzendingsvereisten voor de planningshorizon. 

3. Uitvoering (‘Execution’): plaatsen van orders, voorbereiden en afleveren van de 

verzendingen 

4. Analyse (‘Analysis’): Beheren van de planning en uitvoering van activiteiten met bijzondere 

condities. Samenvoegen van resultaten en berekenen van de ‘Key Performance Metrics’. 

Delen van inzichten met elkaar en aanpassen van de plannen voor het bereiken van betere 

resultaten. 

 

Figuur 6: Voorbeeld van een CPFR-model (Andraski et al., 2004, p. 11) 
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VICS5 stelt dat CPFR een strategie is om de efficiëntie en de effectiviteit van een supply chain te 

verbeteren. Dit wordt verwezenlijkt door transparantie van de vraag centraal te plaatsen bij ieder 

lid. De doelstelling van CPFR is om van een “onsamenhangend, ineffectief en onefficiënt ‘push’ 

systeem naar een gecoördineerd ‘pull’ systeem te evolueren dat steunt op de vraag van de klanten”. 

Om dit te verwezenlijken kan er een beroep worden gedaan op verschillende technologieën zoals 

RFID6, VMI (infra, p. 18-19), EDI (supra, p. 13-14), … . (www.vics.org) 

CPFR vereist een nauwe samenwerking tussen de verschillende business partners. Daarom is het 

niet enkel van belang om samen te werken via e-collaboration tools, maar is er ook nood aan 

vergaderingen en bijeenkomsten waar de partners met elkaar hun resultaten, problemen, 

oplossingen, … kunnen bespreken. CPFR is veel meer dan een technologie. Het is eerder een 

filosofie waaraan het volledige bedrijf zich moet aanpassen. Ook Motorola, actief in de mobiele 

telefonie, had vóór de implementatie van CPFR problemen met hun vraagvoorspellingen. Zij wisten 

wel hoeveel mobiele telefoons werden aangekocht door hun kleinhandelaars en van welke soort 

die waren, maar wisten niet wat er daarvan werd verkocht door deze handelaars. Om deze situatie 

op te lossen, startte men met de invoering van CPFR. Dit project kon enkel succesvol verlopen 

indien de businessstrategieën van de zakenpartners op elkaar werden afgestemd, de belangrijkste 

processen werden aangepast en de organisatiestructuur werd herdacht. Omdat CPFR een enorme 

hoeveelheid informatiedeling vergt, is het van cruciaal belang om een goedwerkend, robuust 

informatiesysteem te handhaven. Bij Motorola werd in eerste instantie gebruik gemaakt van Excel-

spreadsheets die ze opstelden om met hun zakenpartners te delen. Na enkele maanden echter deed 

men beroep op een gespecialiseerd systeem. Hierdoor werd het gebruik van Excel geminimaliseerd 

tot gegevensuitwisseling. Het gespecialiseerde systeem had verschillende kenmerken zoals 

geautomatiseerde input van signalen die wijzen op vraag van consumenten en geautomatiseerde 

analyse van de over- of onderstock van voorraad. Technologische tools zijn noodzakelijk bij 

toepassing van CPFR, maar zeker niet voldoende. (Cederlund et al., 2007) 

2.3 VOORRAADINFORMATIE 

Voorraadinformatie beïnvloedt rechtstreeks de hoeveelheid geplaatste orders bij de 

stroomopwaarts gelegen supply chain partners. In vergelijking met de vraag- en transactie-

informatie, die hierboven werd besproken, ligt het delen van voorraadinformatie gevoeliger. 

                                                             
5 Voluntary Interindustry Commerce Solutions Association (VICS) is een organisatie die sinds 1986 eraan werkt 
om de efficiëntie en effectiviteit van een supply chain te verbeteren. Verschillende kleine en grote 
ondernemingen maken hiervan deel uit. CPFR is een van hun initiatieven. (www.vics.org/join/about-vics/) 
6Radio Frequency Identification (RFID) is een “technologie om objecten of  mensen te volgen. Radiogolven 
worden gebruikt om  vanaf een beperkte afstand het geheugen van een chip (tag, transponder, label, 
smartlabel) te lezen of te beschrijven. Daarna wordt de gelezen informatie in het achterliggend systeem 
verwerkt.” (www.capturetech.nl) 
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Zakenpartners zijn minder geneigd om deze gegevens te delen. Als voorbeeld kan aangehaald 

worden dat sommige producenten hun reële voorraadsituatie verbergen of zelfs valse gegevens ter 

beschikking stellen om concurrenten te ontmoedigen dezelfde producten te vervaardigen. (Ovalle & 

Marquez, 2003, p. 153) 

Een voorbeeld van een e-collaboration systeem, dat zich vooral focust op de voorraad, is Vendor 

Managed Inventory (VMI). Het kende reeds een van zijn eerste toepassingen eind jaren ’80 in de 

verschillende afdelingen van Wal-Mart. Het is een toepassing waar de leverancier, en niet de klant, 

beslist wanneer en met welke hoeveelheid de voorraad van zijn klant wordt aangevuld. In het 

voorbeeld van Wal-Mart deelt de supermarktketen zijn vraaginfo met de leveranciers en elke 

beslissing rond de voorraad wordt gemaakt door de leveranciers. Het is een manier om kosten te 

reduceren en voorraadniveaus laag te houden doorheen de volledige supply chain. VMI staat in voor 

de aanvulling van de voorraad op een efficiënte manier zonder het verhandelen van manuele 

informatie tussen de leverancier en de klant. In plaats daarvan maakt men gebruik van 

geautomatiseerde, elektronische berichten. Hierdoor blijft men op de hoogte van de huidige 

voorraadsituatie en de geplande vraagvoorspellingen, zodat er bepaald kan worden wanneer er 

opnieuw aanvulling van de voorraad nodig is. De meest gebruikte technologie is hier nog steeds EDI 

(supra, p. 13-14), hoewel XML (supra, p. 14) ook aan een opmars bezig is. (VMI & CRP, 2001)  

Voorbeeld van het gebruik van VMI tussen producent (P) en distributeur (D)                                                       

( www.vendormanagedinventory.com):  

 Stap 1: D verkoopt een product en voert deze transactie in op de computer. 

 Stap 2: dagelijks/wekelijks verzendt D een #852 productactiviteit. Dit wijst op een 

verandering van de positie van een product sinds de laatst verzonden #852. 

 Stap 3: P ontvangt de #852 en past het voorraadplan van D aan. Wanneer een product zijn 

‘Reorder Point’ (ROP) heeft bereikt, plaatst P een order. 

 Stap 4: P verzendt een #855 erkenning van aankooporder naar D. Dit zorgt ervoor dat D zijn 

systeem bijwerkt met deze aankooporder.  

 Stap 5: P verzendt de bestelling en verstuurt een #857 verzendingsactiviteit. Zo weet D 

wanneer en wat er is verzonden. 

 Stap 6: wanneer de bestelling is ontvangen, verstuurt D een #861 ontvangstbevestiging. Dit 

vertelt P wat er precies is aangekomen en dit wordt dan vergeleken met de aankooporder 

om eventuele problemen op te sporen. 

 Stap 7: (optioneel) factuur wordt verzonden via een #810, de betaling via een #820. 

http://www.vendormanagedinventory.com/
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In dit voorbeeld wordt er gebruik gemaakt van een EDI-verbinding tussen de twee partners. Het is 

belangrijk om elke stap te volbrengen, zoniet zou dit een impact kunnen hebben op het succes van 

het VMI-programma.  

2.4 TUSSENBESLUIT 

In dit hoofdstuk werd er een inzicht verworven in de verschillende e-collaboration tools. De tools 

werden onderverdeeld volgens aard van informatiedeling. Dit resulteerde in drie categorieën: 

productinformatie en bedrijfsgegevens, vraag- en transactie-informatie, en voorraadinformatie. Per 

sectie werden er enkele voorbeelden kort aangehaald. Er worden echter voortdurend nieuwe 

toepassingen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden binnen het e-collaboration domein. Het  zou 

onbegonnen werk zijn om een alomvattend overzicht te geven van alle tools die momenteel 

beschikbaar zijn.  

In de onderverdeling die in dit hoofdstuk werd gebruikt, zijn er af en toe overlappingen. Een eerste 

overlapping is het gebruik van tools. Zo kan er bij CPFR of VMI ook gebruik worden gemaakt van 

EDI-verbindingen en kunnen ook VMI technieken binnen CPFR worden toegepast. Een tweede 

overlapping is het bekomen van eenzelfde (tussen)resultaat. Hierbij kan de oorzaak liggen bij de 

omvang en impact die een toepassing op de organisatie heeft. Zo is CPFR een filosofie die binnen 

het ganse bedrijf geldt, waardoor er verschillende tussenresultaten zijn die met behulp van andere 

tools ook kunnen bereikt worden.  
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HOOFDSTUK 3: IMPACT VAN E-COLLABORATION  

Volgens de definitie van e-collaboration uit het eerste hoofdstuk (supra, p. 8) zouden er door de 

samenwerking via elektronische technologieën meer voordelen kunnen ontstaan dan wanneer de 

entiteiten apart zouden functioneren. De som van één plus één is hier duidelijk meer dan twee. Het 

toepassen van e-collaboration met partners uit de supply chain, met concurrenten of andere 

ondernemingen kan heel wat voordelen met zich meebrengen voor de deelnemende organisaties. 

Zo kunnen bepaalde kosten sterk gereduceerd worden, kan het vertrouwen tussen de partners 

worden versterkt en de tevredenheid van de klanten erop vooruit gaan. Deze gevolgen kunnen op 

hun beurt het algemeen resultaat van de onderneming positief beïnvloeden. In contrast met de 

bovengenoemde voordelen, beweren sommige auteurs dat het vertrouwen tussen de partijen juist 

negatief wordt beïnvloed wanneer de communicatie elektronisch verloopt. 

In dit hoofdstuk zullen alle gevolgen van het implementeren van e-collaboration, die in de literatuur 

gevonden zijn, kort besproken worden. Hierna kan er overgegaan worden tot het onderzoek waarin 

deze elementen zullen onderzocht worden. 

3.1 KOSTEN 

In het vorige hoofdstuk (supra, p. 12-19) kwamen er meerdere tools aan bod die een kostendaling 

kunnen veroorzaken. Menselijke fouten en tijdsverlies door miscommunicatie komen bijvoorbeeld 

minder voor wanneer er een vorm van e-collaboration wordt toegepast. De papierkosten kunnen 

meestal ook sterk gereduceerd worden. De cyclustijd kan worden ingekort en het voorraadniveau 

verlaagd, waardoor de kosten nog meer dalen. Het bullwhip effect zou door gebruik van e-

collaboration ook kunnen gereduceerd worden en dit kan eveneens een enorme kostendaling met 

zich meebrengen.   

Het bullwhip effect is het resultaat van de onefficiënte coördinatie tussen de supply chain partners. 

Deze onefficiënte coördinatie is het gevolg van de non-transparantie en de onvoorspelbaarheid van 

de vraagpatronen. Hierdoor ontstaat er een toenemende variabiliteit van de vraag naarmate een 

onderneming zich meer stroomopwaarts in de supply chain bevindt. In het bijzonder is de 

variabiliteit van de orders naar de leverancier groter dan deze van de verkopen naar de klant. Door 

de fluctuerende vraag naar producten wordt het voorspellen van het aantal te produceren items 

bemoeilijkt. Dit effect komt de betreffende ondernemingen duur te staan. Het veroorzaakt immers 

overtollige voorraad, ontevredenheid bij klanten, meer productiekosten door het voorzien van een 

grotere capaciteit en een onzekere productieplanning. Schattingen van deze overtollige kosten 

lopen op tot 25% bovenop de normale kost. Vreemd genoeg blijft het effect bestaan wanneer de 
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eindvraag volledig stabiel is. (Lee, Padmanabhan & Whang, 1997; Stadtler, 2008; Kubde & Bansod, 

2010) 

 

Figuur 7: Illustratie van het bullwhip effect (Keifer, 2010) 

Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat door het toepassen van e-collaboration in de gehele 

supply chain het bullwhip effect kan gereduceerd worden. Het gebruik van e-collaboration kan er 

namelijk voor zorgen dat de onzekerheid verminderd wordt door het transparanter maken van 

informatiestromen (Holweg et al., 2005). Zo zou, volgens Disney & Towill (2003), VMI een positieve 

impact hebben op het bullwhip probleem door op een correcte manier voorraad- en 

verkoopinformatie te gebruiken. Ook zou EDI en het delen van informatie over de capaciteit en het 

aanbod een reductie van het effect kunnen teweegbrengen. Het onderzoek van Yan-Fang & Xin-Yue 

(2007) wijst erop dat ook CPFR een methode is om grote verliezen als gevolg van het bullwhip 

effect te verminderen.   

De bovengenoemde e-collaboration tools kunnen er dus voor zorgen dat het bullwhip effect wordt 

gereduceerd. Door deze daling aan variabiliteit kan de kost aan overtollige grondstoffen en 

capaciteit dalen, kunnen de onefficiënte benutting en overuren verbeterd worden, en kunnen de 

bijkomende opslag- en transportkosten sterk afnemen. (Lee et al., 1997) 

3.2 WEDERZIJDS VERTROUWEN 

Om e-collaboration initiatieven op te starten tussen twee organisaties, is het van uiterst belang dat 

er reeds vertrouwen tussen beide partijen aanwezig is. Indien dit niet het geval is, bestaat de kans 

dat opportunistisch gedrag zal overheersen. Tijdens de samenwerking zullen de processen en de 

uitgewisselde data ontwikkeld worden tot waardevolle kennis. Het risico bestaat erin dat een van 

de partijen zich deze kennis eigen zal maken en opportunistisch gedrag zal vertonen. Bijvoorbeeld 
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door vertrouwelijke informatie van de andere partij door te spelen om zo betere condities te 

verkrijgen bij andere partners. Vertrouwen is dus enorm belangrijk tussen twee  samenwerkende 

organisaties opdat het delen van informatie en de coördinatie ervan efficiënt zouden kunnen 

werken. (Skjoett-Larsen, Thernoe & Andresen, 2003) 

Nu is de vraag of het vertrouwen door het gebruik van e-collaboration ook positief of eerder 

negatief wordt beïnvloed, met andere woorden, wordt de vertrouwelijke relatie tussen de partijen 

verzwakt of nog meer versterkt door deze vorm van samenwerking? Een onderzoek (Rocco, 1998) 

waarbij men het verschil in vertrouwen tussen face-to-face contact en elektronische communicatie 

bestudeerde, wees uit dat het vertrouwen tussen de partijen daalde wanneer men enkel 

elektronisch contact had. Als oplossing hiervoor werd er geopteerd om, vooraleer er uitsluitend 

elektronisch werd gecommuniceerd, een bijeenkomst te plannen tussen de twee partijen. Volgens 

Welty & Becarra-Fernandez (2001) kan de wisselwerking tussen vertrouwen en technologie de 

transactiekosten reduceren en kan het er bovendien ook voor zorgen dat het opbouwen van 

vertrouwen tussen ondernemingen nog meer wordt aangemoedigd. Hierbij is het van belang om 

voldoende te communiceren met elkaar over de interactie. Zo worden eventuele tekortkomingen in 

de relatie belicht, worden er mogelijkheden gecreëerd om ontevredenheid te herstellen en ontstaat 

er een relatie die berust op wederzijds vertrouwen. Ook Chidambaram (1996) bevestigt in zijn 

onderzoek dat herhaaldelijke, onpersoonlijke, elektronische interacties tussen twee partijen 

geleidelijk aan meer vertrouwen zullen creëren en de groepen dichter bij elkaar zullen brengen. 

3.3 KLANTENTEVREDENHEID 

Niet enkel de onderneming en de supply chain ervaren positieve effecten door een vlottere 

informatie-uitwisseling en een betere integratie, ook de eindconsument wordt er beter van. Een 

studie van Vickery, Jayaram, Droge & Calantone (2003) wijst erop dat er een directe, positieve 

relatie bestaat tussen geïntegreerde informatiesystemen en de service aan de eindconsument. De 

auteurs verwijzen in hun studie onder andere naar het gebruik van EDI als geïntegreerd 

informatiesysteem. Volgens hen laat EDI “naadloze communicatie tussen een onderneming en zijn 

leveranciers en klanten toe, en zorgt er op deze manier voor dat de snelheid, het gemak en de 

nauwkeurigheid van routine-interacties sterk wordt vergemakkelijkt” (Vickery et al., 2003, p. 525).  

Het op tijd leveren van goederen, een kortere leveringstijd, een hogere kwaliteit, … kunnen er 

allemaal voor zorgen dat de klant een betere service ervaart. Hierdoor zal ook de tevredenheid van 

de klanten toenemen, wat er uiteindelijk voor zorgt dat e-collaboration onrechtstreeks kan leiden 

tot een hogere omzet en aldus een beter resultaat (infra, p. 23).  
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3.4 ALGEMEEN RESULTAAT 

De reductie van verschillende kosten, een groter vertrouwen en een hogere klantentevredenheid 

kunnen ervoor zorgen dat het resultaat van de onderneming erop vooruit gaat. Er kan dus gesteld 

worden dat e-collaboration een indirecte impact uitoefent op het algemeen resultaat van een 

onderneming. Verschillende onderzoeken bevestigen deze bevinding. 

Volgens het onderzoek van Lefebvre, Cassivi, Lefebvre & Leger (2003), brengt het samenwerken 

doorheen de supply chain enkele competitieve voordelen met zich mee. Verschillende mogelijke 

baten die een onderneming bij het gebruik van e-collaboration kan ervaren, zijn: dalende voorraad, 

verbeterde klantenservice, efficiënt gebruik van personeel, gedaalde cyclustijden, het vlugger op de 

markt brengen van nieuwe producten, verbeterde waarde van aandelen, verbeterd imago, groter 

vertrouwen en interdependentie, en technologische standaardisatie. Het gebruik van dergelijke 

tools kan dus leiden tot “tastbare en ontastbare voordelen en tot operationele en strategische 

voordelen” (Lefebvre et al., 2003, p. 160). In hun onderzoek werd er aangetoond dat er een 

positieve relatie bestaat tussen het doeltreffend werken van een e-collaboration tool en het 

resultaat van de onderneming. Ook Rosenzweig (2009) deed onderzoek naar de relatie tussen e-

collaboration en het resultaat van een onderneming en opnieuw werd er bevestigd dat hiertussen 

een positieve, significante relatie bestaat.  

De paper van Devaraj et al. (2007) wijst erop dat de verhoogde uitwisseling van informatie over 

vraagvoorspelling, planningsschema’s of voorraadniveaus zou resulteren in een beter 

ondernemingsresultaat. Deze samenwerking zou volgens hen de leveringstijd, de kosten en de 

kwaliteit van de producten beïnvloeden.  

3.5 TUSSENBESLUIT 

In dit laatste hoofdstuk van de literatuurstudie werden de belangrijkste gevolgen van het toepassen 

van e-collaboration onder de loep genomen. De zaken waarop e-collaboration een rechtstreeks 

effect heeft, zijn: het dalen van de kosten, de stijging/daling van het vertrouwen en een meer 

tevreden eindconsument. Deze zaken zorgen op hun beurt voor een positiever 

ondernemingsresultaat en is dus een indirect gevolg van e-collaboration.  

De verschillende onderwerpen van dit hoofdstuk vormen een cruciaal onderdeel van deze studie. 

Van hieruit zal er een overgang worden gemaakt van de literatuurstudie naar het empirisch 

onderzoek, waarbij er vier cases bestudeerd worden. Onderzoeksvragen zullen grotendeels aan de 

hand van dit hoofdstuk opgesteld worden en zullen tijdens elke casestudie getoetst worden. Aan de 

hand van de resultaten en bevindingen worden daarna antwoorden gegeven op de specifieke 
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onderzoeksvragen. Verder zal het onderzoek ook polsen naar andere zaken waarop e-collaboration 

een impact heeft en kan dit zorgen voor een aanvulling van de hierboven besproken literatuur.  
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DEEL II: ONDERZOEK 

In de literatuurstudie werd e-collaboration dieper bestudeerd. De term werd gedefinieerd en de 

verschillende toepassingen werden nader bekeken. Hieruit kon er geconcludeerd worden dat er 

reeds vele tools op de markt zijn, elk met hun eigen functie. Een eenduidig, uniform gebruik van e-

collaboration is hier dus nog niet aan de orde. Het laatste hoofdstuk besprak de impact van e-

collaboration op de onderneming. Verschillende gevolgen kwamen naar voor, maar af en toe heerst 

er hier nog wat onenigheid over. Om deze reden leek het interessant om hieromtrent verder 

onderzoek uit te voeren. De algemene onderzoeksvraag luidt: 

Wat is de impact van e-collaboration op de betrokken ondernemingen en op de supply chain? 

Het doel van dit onderzoek is om de vele vraagtekens omtrent het gebruik van e-collaboration uit 

de weg te helpen en aldus meer duidelijkheid te scheppen. Om praktische redenen werd enkel de 

verticale vorm van e-collaboration onderzocht, dit is de samenwerking tussen opeenvolgende 

partners uit eenzelfde supply chain. Doordat er geen database bestaat in België of Vlaanderen over 

ondernemingen die gebruik maken van e-collaboration, kon deze vorm makkelijker opgespoord 

worden dan de horizontale samenwerking tussen bedrijven.  

Het eerste hoofdstuk gaat dieper in op de gebruikte methodologie en opzet van het onderzoek. De 

verschillende stappen en procedures, die nodig zijn om de empirische studie tot een goed einde te 

brengen, worden hier verduidelijkt. Ook de vier cases worden hier kort voorgesteld. Het tweede 

hoofdstuk toont de resultaten en de interpretatie van het feitelijk onderzoek. De antwoorden op de 

specifieke onderzoeksvragen, opgesteld in het eerste hoofdstuk, worden hier grondig besproken. 

Dit gebeurt aan de hand van de interpretatie van de bekomen resultaten. Het derde en laatste 

hoofdstuk is de conclusie van het gevoerde onderzoek. Het vat de besproken resultaten nog eens 

samen, bespreekt de veralgemeenbaarheid ervan en vermeldt enkele beperkingen en 

aanbevelingen.  
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HOOFDSTUK 1: METHODIEK 

De methodologie, die zal gebruikt worden tijdens het empirisch onderzoek, wordt in dit hoofdstuk 

besproken. Gedurende het onderzoek is het de bedoeling om een antwoord te geven op de 

specifieke onderzoeksvragen die ook in dit hoofdstuk worden toegelicht.  

Hierna zal de aanpak van het empirisch onderzoek verder uitgediept worden. De specifieke 

onderzoeksvragen, de onderzoeksmethode, de selectie van de cases, en de gegevensanalyse zullen 

hierbij aan bod komen. 

1.1 SPECIFIEKE ONDERZOEKSVRAGEN 

Om de impact van e-collaboration te kunnen onderzoeken, is het noodzakelijk dat de algemene 

onderzoeksvraag vertaald wordt in meer specifieke onderzoeksvragen waarop een antwoord moet 

worden gegeven (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2006, p. 34). Het grootste deel van de vragen 

zullen gehaald worden uit het laatste hoofdstuk van deel I (supra, p. 20-24).  

Over de vier gevolgen van e-collaboration, die in het hoofdstuk naar voren zijn gekomen uit de 

literatuur, worden onderzoeksvragen opgesteld. Elk gevolg zal apart onderzocht worden en 

hiervoor wordt er telkens een specifieke onderzoeksvraag opgesteld. Deze zijn: 

Onderzoeksvraag 1: Welke impact heeft de toepassing van e-collaboration op de kosten van de 

betrokken ondernemingen? 

Onderzoeksvraag 2: Welke impact heeft de toepassing van e-collaboration op het wederzijds 

vertrouwen tussen  samenwerkende ondernemingen? 

Onderzoeksvraag 3: Welke impact heeft de toepassing van e-collaboration op de tevredenheid van de 

eindconsumenten? 

Onderzoeksvraag 4: Welke impact heeft de toepassing van e-collaboration op het algemeen resultaat? 

Omdat het gebruik van e-collaboration nog niet overal voldoende gekend is en door het feit dat het 

gevoerde onderzoek ernaar nog in zijn kinderschoenen staat, vormt het de moeite om wat dieper in 

te gaan op de impact ervan. De vier onderzoeksvragen werden reeds afzonderlijk onderzocht in de 

literatuur, maar nooit werden ze samen onderzocht. Met dit onderzoek zal ook gezocht worden 

naar eventuele aanvullingen van de literatuur. Aldus kan hieraan nog een vijfde en laatste 

onderzoeksvraag worden toegevoegd, deze luidt dan ook: 

Onderzoeksvraag 5: Zorgt de toepassing van e-collaboration nog voor een ander gevolg dan in de 

hiervoor reeds vermelde onderzoeksvragen? 
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1.2 ONDERZOEKSMETHODIEK 

Doordat bedrijfsinformatie over e-collaboration niet zomaar voor de hand ligt7, werd er geopteerd 

om een kwalitatief onderzoek te voeren. In tegenstelling tot een kwantitatief onderzoek worden 

hier slechts enkele respondenten ondervraagd. Het is hierbij niet de bedoeling om een 

representatief beeld van de gehele populatie te verkrijgen. Ook is het minder gestructureerd van 

vorm dan de kwantitatieve methode. Aan de hand van diepte-interviews werden de gegevens 

verzameld, noodzakelijk om deze studie tot een goed einde te brengen. Omdat de nodige informatie 

niet voor de hand ligt, is een diepte-interview de meeste geschikte procedure om deze ‘moeilijke’ 

informatie naar de voorgrond de brengen (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2006, p. 94).  

Dit soort van interviews wordt afgelegd met behulp van een niet-gestructureerde lijst van vragen, 

namelijk een topiclijst. De topiclijst die tijdens het onderzoek voor elke casestudie werd gebruikt, is 

terug te vinden in bijlage 1 (infra, p. V-VI). Het vormt een overzicht van de aandachtspunten die 

dienen te worden behandeld, maar waarvan de interviewer kan afwijken om over bepaalde zaken 

door te vragen. Het grote voordeel hiervan is dat de gegevensverzameling zeer flexibel is. 

Daarentegen kan het interview zeer moderatorafhankelijk zijn, wat kan leiden tot ongeschikte 

informatiewinning door het gebrek aan bekwaamheid en ervaring van de moderator. Een ander 

nadeel is het dalen van de betrouwbaarheid van het onderzoek doordat de analist de verkeerde 

conclusies kan nemen uit het interview. (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2006, p. 95) 

Naast het diepte-interview, werd er ook gebruik gemaakt van een Likertschaal8.  Deze werd door 

elke respondent ingevuld en zorgde tevens voor een, weliswaar beperkte, kwantitatieve bevinding. 

De tabel bevat uitspraken over de vier eerste onderzoeksvragen. De toegekende score geeft de 

impact weer volgens de respondenten. Na de gegevensverzameling is het dan mogelijk om de 

verschillende scores te vergelijken over de respondenten heen. Daaruit worden algemene 

verbanden afgeleid die de basis kunnen vormen voor verdere kwantitatieve studies. De gebruikte 

Likertschaal (zie tabel 1) is een zevenpuntenschaal met een nulpunt om te kunnen aantonen dat er 

geen impact is. Zo kan de respondent een uitspraak doen over de impact van e-collaboration door 

het toekennen van scores die gaan van -3 (‘heel negatief’) tot +3 (‘heel positief’). (De Pelsmacker & 

Van Kenhove, 2006, p. 194) 

 

                                                             
7 Doordat er meestal geen cijfers zijn over de impact van e-collaboration, kan het moeilijk zijn om deze te 
kwantificeren. Daarbij komt nog dat bepaalde informatie over de samenwerking met andere partners 
gevoelig kan liggen of confidentieel is.  
8 Een Likertschaal is samengesteld uit “een aantal uitspraken waaraan de respondent een score moet 
toekennen op basis waarvan zijn/haar attitude ten opzichte van een stimulus in één getal wordt uitgedrukt” 
(De Pelsmaecker & Van Kenhove, 2006, p. 194) 
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 Heel 
negatief 

  Geen 
impact 

  Heel 
positief 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
Kosten        

Wederzijds 
vertrouwen 

       

Tevredenheid 
consument 

       

Algemeen 
resultaat 

       

 

Tabel 1: Meten van impact e-collaboration met zevenpuntenschaal 

Hierbij dient er een opmerking gemaakt te worden. Bij de uitspraak over ‘Kosten’ staat een score 

van -3 voor een sterke stijging van de kosten (= negatief voor de onderneming) en een score van 3 

voor een sterke daling ervan (= positief voor de onderneming). 

1.3 SELECTIE VAN DE CASESTUDIES 

Ondernemingen die actief gebruik maken van e-collaboration vormen de populatie die hier 

bestudeerd dient te worden. Het aantal ondernemingen, die binnen deze populatie ligt, is zeer groot 

en deze zijn ook niet allen gekend wegens het gebrek aan een database van deze ondernemingen. 

Dit vormt een hindernis bij het selecteren van de cases.   

Om met het kwalitatief onderzoek te kunnen starten, werd er een selectie uit deze populatie 

gemaakt. Hierbij gaat het om een restrictieve, niet-probabilistische steekproef en de keuze van de 

bedrijven werd gemaakt d.m.v. een beoordelingssteekproef. Deze steekproef wordt aangeraden bij 

kwalitatief onderzoek (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2006, p. 61-63). De ondernemingen die 

worden gekozen moeten hierbij aan bepaalde voorwaarden voldoen. In deze studie gaat het om 

ondernemingen die in Vlaanderen of Brussel gevestigd zijn omdat deze makkelijker bereikbaar zijn 

voor het onderzoek. Ook worden er enkel bedrijven onderzocht die verticaal samenwerken. 

Hiervoor zijn er twee redenen. Ten eerste is de samenwerking met partners uit de supply chain over 

het algemeen van langere duur dan wanneer er wordt samengewerkt met concurrenten of met 

aanbieders van complementaire producten. Deze relaties ontstaan meestal tijdens de 

ontwikkelingsfase van een product en verzwakken daarna terug, terwijl samenwerking in de 

productieketen stand houdt, ook na de ontwikkelingsfase (Schilling, 2010). Deze langdurige relaties 

zorgen ervoor dat de e-collaboration tools efficiënter worden gebruikt en dit zal het onderzoek ten 
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goede komen. Een tweede reden is het gebrek aan een database. Het is daarom makkelijker om 

ondernemingen, die samenwerken binnen hun supply chain, op te sporen dan bedrijven die 

horizontaal samenwerken.  

Het grootste probleem bij de keuze van een beoordelingssteekproef is het gebrek aan accuraatheid. 

Door bepaalde restricties op te leggen, is de selectiefout wel kleiner dan bij een niet-restrictieve, 

niet-probabilistische steekproef. (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2006, p. 61-63) 

Dwyer et al. (1987) brengen in hun werk de verschillende koper-verkoper relaties naar voor die 

fungeren binnen de bedrijfswereld. Vooral de aanwezigheid van aan- of verkoopkracht (= buyer or 

supplier power) kan een handelsrelatie sterk beïnvloeden. Buyer power verwijst naar de 

mogelijkheid van klanten om hun wil en doelen te bereiken in de relatie met de leverancier. 

Supplier power is het tegenovergestelde hiervan en verwijst naar de mogelijkheid van leveranciers 

om hun wil en doelen te bereiken in de relatie met de klant. Daarom werd er bij het kiezen van de 

cases met deze relaties rekening gehouden. Hierbij worden ondernemingen in vier categorieën 

ingedeeld (zie figuur 8). Bij de eerste twee casestudies (A & B) heeft het ene bedrijf aankoopkracht 

(A) en is het andere een leverancier van dit bedrijf (B). Tijdens de zoektocht naar de tweede en 

derde cases werd gekozen voor, enerzijds een leverancier met verkoopkracht (C) en anderzijds een 

aankoper daarvan (D). Deze indeling, zoals hieronder geïllustreerd in figuur 8, belicht de 

verschillende relaties die binnen een productieketen tot stand komen.  

    

    Aankoopmarkt 

 

 

Verkoopmarkt 

 

                                                       Verkoper                                              Aankoper  

Figuur 8: Indeling van de steekproef 

In totaal werden er vier interviews afgenomen, telkens één in elke categorie. De bedrijven en de 

respectievelijke respondenten werden in bijlage 2 (infra, p. VII) toegevoegd. Hierna zal er een kort 

overzicht gegeven worden van elke case en de onderlinge relaties. 
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1.3.1 CASE A 

Als onderneming met aankoopkracht is er gekozen voor Ford, gevestigd te Genk. Ford is een 

internationaal autobedrijf met hoofdzetel in Michigan, VS. De productiefabriek te Genk telt iets 

meer dan 5000 werknemers en staat in voor de assemblage van verschillende automodellen zoals 

de Mondeo, de S-Max en de Galaxy. Ford Genk neemt dan ook meer dan 60% van de autoproductie 

in België voor zijn rekening. Vele leveranciers hebben zich ondertussen rond de Ford site gevestigd. 

(www.ford.be  &  www. genk.be)  

1.3.2 CASE B 

Bij deze case was het noodzakelijk dat het om een onderneming ging die verkoper is in een 

aankoopmarkt. Syncreon, een toeleverancier van Ford Genk, paste in dit profiel en is gevestigd in 

het supplier park van Ford Genk. Zij staan in voor de opslag, subassemblage, sequencing en Just-In 

Time (JIT) toelevering van auto-onderdelen voor Ford Genk en deels voor Volvo. Het bedrijf telt iets 

meer dan 250 werknemers. (www.syncreon.com) 

1.3.3 ONDERLINGE E-COLLABORATION TUSSEN A & B 

Bedrijven A en B wisselen heel wat informatie uit via een netwerk van uitgekiende EDI-

verbindingen. Het overzicht van die verschillende EDI-flows kan teruggevonden worden in bijlage 3 

(infra, p. VIII). Op deze figuur worden de verschillende informatiestromen met Ford, Syncreon en 

met de onrechtstreekse leveranciers van Ford belicht. Het is een complex systeem waarbij veel 

informatie wordt uitgewisseld en iedereen verbonden is met iedereen. Zo wordt er informatie over 

de forecasts, orders, voorraadniveaus,… uitgewisseld. Deze vorm van e-collaboration tussen A en B 

kende zijn oorsprong in het jaar 2000.  

Een andere tool, die A gebruikt om met B en de andere leveranciers informatie uit te wisselen, is het 

Bulletin Board Message. Dit is een hub waar A belangrijke info op plaatst en waar alle leveranciers 

deze info kunnen ophalen.  

Om het transport komende van de leveranciers uit het industriepark, zoals bedrijf B, te 

optimaliseren, gebruiken A en de leveranciers ervan een Transportation Management System 

(TMS). Dit is software die wordt gebruikt om verschillende transportoperaties te beheren. Bij A en 

B wordt het vooral gebruikt om goederen JIT te leveren aan A. 

1.3.4 CASE C 

De volgende casestudie werd uitgevoerd bij Siemens België te Huizingen. Deze site staat in voor de 

productie van goederen voor industriële automatisering en aandrijftechnologieën. Het merendeel 

http://www.ford.be/
http://www.syncreon.com/
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van de productie wordt afgenomen door twee grote klanten, daarnaast heeft Siemens België nog 

heel wat kleinere klanten. De afdeling te Huizingen bestaat ook uit de verkoopsafdeling van 

Siemens. Het bedrijf telt ongeveer 2600 werknemers. In het licht van de relatie met case D, die een 

klant is van C, wordt het duidelijk dat case C een bedrijf is met verkoopkracht tegenover case D. 

(www.siemens.be) 

1.3.5 CASE D 

De laatste casestudie vond plaats bij Cebeo te Kuurne. Zij passen binnen het profiel van een 

aankoper in een verkoopmarkt omdat zij een kleine afnemer zijn van Siemens België. Cebeo is een 

distributeur van elektrotechnisch materiaal en biedt technische oplossingen aan elektro-

professionals. Het bedrijf heeft verschillende filialen verspreid over gans België en maakt deel uit 

van de internationale groep Sonepar. Dit is een onafhankelijke, Franse groep die wereldwijd 

nummer één is in de elektrotechnische sector. Cebeo werd opgericht in 1922 en telt vandaag 500 

werknemers. (www.cebeo.be) 

1.3.6 ONDERLINGE E-COLLABORATION TUSSEN C & D 

Bedrijven C en D werken samen via het Bellidic platform. Dit is een B2B-toepassing waar 

fabrikanten en groothandelaars uit de elektro-branche zijn aangesloten. Het is een platform waar 

administratieve gegevens en documenten kunnen uitgewisseld worden met elk lid van Bellidic. 

Deze gegevensuitwisseling gaat van producttarieven, bestelbonnen en catalogussen tot 

gedetailleerde, logistieke informatie. Dit platform is ontstaan in 1984 en men gebruikte toen het 

EDI-formaat om gegevens te versturen en te ontvangen. Ondertussen is dit geëvolueerd tot het 

WebEDI-formaat en kan er nu veel makkelijker verbinding met alle leden gemaakt worden via het 

internet. (www.bellidic.be) 

1.4 GEGEVENSANALYSE 

De analyse van interviews is niet zo voor de hand liggend als de analyse van bekomen data uit een 

kwantitatief onderzoek, waarbij statistische testen en analyseprocedures het mogelijk maken om 

betrouwbare en valide uitspraken te doen. Bij het afnemen van interviews, wat behoort tot dit 

kwalitatief onderzoek, is de situatie volledig anders. Hierbij hangt de analyse en interpretatie van 

gesprekken af van onderzoeker tot onderzoeker en zorgt dus voor moderatorafhankelijkheid. (De 

Pelsmacker & Van Kenhove, 2006, p. 104) 

De analyse van de interviews werd uitgevoerd aan de hand van een inhoudsanalyse. Hierbij is het 

de bedoeling om “enige structuur aan te brengen in wat elke respondent heeft verteld” (De 

Pelsmacker & Van Kenhove, 2006, p. 104). Eens alle interviews afgenomen waren en na de 

http://www.siemens.be/
http://www.cebeo.be/


32 
 

inhoudsanalyse, werd er gezocht naar algemene tendensen en verbanden. De verzamelde data 

werden zo objectief mogelijk geanalyseerd en verwerkt. Deze techniek is van belang om het 

subjectieve element en de moderatorafhankelijkheid te reduceren. Bij de bespreking van de 

resultaten van het empirisch onderzoek wordt niet gevalstudie per gevalstudie bekeken, maar 

wordt er een algemeen beeld geschetst over de toepassing van e-collaboration. 

Op het einde van elk gesprek kregen de respondenten nog de nodige tijd om de tabel met de 

Likertschaal (supra, p. 28)  in te vullen. Om deze te analyseren werd er geopteerd om per uitspraak 

een gemiddelde te berekenen. Het berekenen van zo een gemiddelde is uitsluitend gewenst als “alle 

uitspraken ondubbelzinnig een positief-negatief continuüm voorstellen, en als enkel metingen, 

gegenereerd met dezelfde schaal, worden vergeleken” (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2006, p. 

191). Nadat ook de resultaten van deze tabel berekend werden, kon er overgegaan worden tot de 

interpretatie ervan, rekening houdend met de verwerking van de gesprekken. De opgestelde 

onderzoeksvragen kunnen nu getoetst worden aan de werkelijkheid aan de hand van de bekomen 

resultaten uit dit onderzoek.   
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HOOFDSTUK 2: RESULTATEN EN INTERPRETATIE 

Na het bespreken van de methodologie van het onderzoek in het vorige hoofdstuk, kan er 

overgegaan worden tot de resultaten van het empirisch onderzoek. In dit onderdeel zullen de 

resultaten vergeleken worden met de vooropgestelde onderzoeksvragen uit de literatuurstudie. 

Deze vragen werden opgesteld in sectie 1.1 van dit deel (supra, p. 26). De uitkomsten van het 

onderzoek zullen per vraag elk apart behandeld worden. Ook de resultaten van de vijfde en laatste 

onderzoeksvraag, die polst naar andere gevolgen van e-collaboration, worden apart besproken. Dit 

kan eventueel leiden tot nieuwe paden die in toekomstig onderzoek dieper bestudeerd kunnen 

worden. Door het toepassen van de inhoudsanalyse in combinatie met de resultaten van de 

Likertschaal (infra bijlage 4, p. IX-XI), wordt elke onderzoeksvraag zo objectief als mogelijk 

behandeld.  

2.1 IMPACT OP DE KOSTEN 

In elke case werd er een daling van de kosten opgemerkt wanneer een vorm van e-collaboration 

werd toegepast. Zo blijkt uit casestudie D dat “e-collaboration hoofdzakelijk wordt toegepast om 

kostenreductie te verwezenlijken” (gesprek met de heer Spanhove, 11/03/2011, Kuurne). 

Verschillende kostendalingen kwamen tijdens het onderzoek naar voor: daling van kosten door 

menselijke fouten, administratie- en papierkosten, personeelskosten en voorraad- en 

handelingskosten. “Door het gebruik van EDI kunnen we besparen op personeel die vroeger alles 

manueel moesten invoeren. Ook de kans op het maken van menselijke fouten is hierdoor enorm 

verminderd” (gesprek met de heer Moons, 22/02/2011, Genk). De kosten van het onderhoud van 

de e-collaboration tools wegen in de casestudies niet op tegen de besparingen die hierdoor kunnen 

gemaakt worden. 

Daarnaast werd er ook gepolst naar de impact op het bullwhip effect. Het fenomeen van het 

bullwhip effect verwijst naar de toenemende variabiliteit van de vraag naarmate men zich meer 

stroomopwaarts in de productieketen begeeft (supra, p. 20-21). De respondenten uit de casestudies 

hadden meestal geen goed zicht op dit fenomeen. Het blijkt moeilijk om als individuele schakel uit 

de supply chain een duidelijk inzicht te hebben op het bullwhip effect. Twee respondenten hadden 

hierover echter wel een mening. Uit het gevoerde onderzoek kwam er hoofdzakelijk naar voor dat 

er een reductie van het bullwhip effect mogelijk is door het toepassen van e-collaboration. De 

respondenten uit case A en B zijn van mening dat er een positieve invloed is doordat de 

vraagvoorspellingen en de effectieve vraag sneller en transparanter door de supply chain vloeien. In 

case A was men van mening dat “hoe meer er met EDI-data wordt gewerkt, hoe transparanter het 

wordt voor elke partij” (gesprek met de heer Ulburghs, 15/02/2011, Genk). De betere 
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beschikbaarheid van de vraaginformatie zou ertoe leiden dat de variabiliteit van het vraagpatroon 

in de meer stroomopwaarts gelegen ondernemingen daalt. 

Over het algemeen kan er hieruit besloten worden dat er een daling van de kosten optreedt 

wanneer men e-collaboration toepast. De respondenten gaven een gemiddelde score van 2 die werd 

berekend aan de hand van de resultaten uit de tabel met de Likertschaal. Deze score bevestigt de 

conclusie uit de interviews dat er een redelijke daling van de kosten merkbaar is bij het gebruik van 

e-collaboration. 

Ook in de literatuur (supra, p. 20-21) wordt er gewezen op de positieve invloed die e-collaboration 

kan uitoefenen op de kosten van de onderneming. De soorten kosten die de literatuur hiervoor 

aanhaalt, zijn ook de kosten die uit het onderzoek vloeien.  

Wat er aangehaald werd tijdens de interviews over het bullwhip effect, bevestigt ook de theorie. 

Volgens de literatuur wordt dit effect gereduceerd door het wegwerken van de onzekerheid over de 

vraag. Deze onzekerheid wordt immers gereduceerd door het transparanter aanbieden van de 

nodige informatie. Meerdere e-collaboration tools, zoals VMI, EDI en CPFR, worden in de literatuur 

vermeld die hierbij helpen. Het empirische onderzoek sluit hier goed bij aan: cases A en B wisselen 

informatie uit via EDI-verbindingen en dit verhoogt de transparantie. De resultaten over de impact 

op het bullwhip effect dienen echter met voorzichtigheid bekeken te worden, wegens het gebrek 

aan inzicht dat de respondenten over dit effect hebben als individuele schakels van de supply chain.  

2.2 IMPACT OP HET WEDERZIJDS VERTROUWEN 

Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat het wederzijds vertrouwen sterk wordt beïnvloed door het 

toepassen van e-collaboration. Elke respondent zag een groeiend vertrouwen met hun partners 

wanneer ze deze vorm van samenwerking in gebruik namen.  

Uit de analyse blijkt dat vóór het samenwerken vertrouwen al noodzakelijk is, omdat er vele 

afspraken moeten gemaakt worden om e-collaboration tot stand te kunnen brengen. Tijdens de 

toepassing ervan groeide het vertrouwen nog meer doordat informatie veel transparanter is 

geworden. Zo kwam er in case B naar voor: “wanneer er nu een fout wordt gemaakt, geeft men het 

ook vlugger toe” (gesprek met de heer Moons, 22/02/2011, Genk). De respondent uit case C wees 

erop dat “door de tijdsbesparing die men in het logistieke proces verkrijgt, men meer toegevoegde 

waarde kan brengen naar de klant toe. Zo kan men nu, met de tijd die uitgespaard wordt, de kennis 

over de klant opbouwen en de klanten beter ondersteunen op de markt” (gesprek met de heer 

Marsoul, 24/02/2011, Huizingen). Dit alles vergroot ook weer het vertrouwen. Als nadeel kwam er 

uit de meeste casestudies wel naar voren dat het uitwisselen van info onpersoonlijker is geworden. 

Dit in contrast met vroeger toen er meer menselijke, persoonlijke interacties waren. Zo stelt de 
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respondent van case A dat: “Waar we vroeger meer aangewezen waren op de menselijke 

interventie, wordt er nu onpersoonlijker gewerkt” (gesprek met de heer Ulburghs, 15/02/2011, 

Genk).  

Algemeen genomen kan er worden gesteld dat e-collaboration een positieve impact heeft op het 

vertrouwen tussen de partners. Dit blijkt ook uit de gemiddelde score van 2.25, die uit Likertschaal 

vloeit, wat opnieuw wijst op een positieve impact op het vertrouwen. 

Indien men deze interpretatie terugkoppelt aan de literatuur (supra, p. 21-22), komen deze 

resultaten er grotendeels mee overeen, althans wat de positieve impact betreft. Enerzijds, werd er 

in de bestudeerde literatuur gewezen op het vertrouwen dat vóór de implementatie van e-

collaboration noodzakelijk is en het stijgen van het vertrouwen door de grotere transparantie van 

de gedeelde informatie. Deze zaken, die elk wijzen op een positieve evolutie van het vertrouwen, 

werden allemaal door het empirisch onderzoek gestaafd. Anderzijds, werd er in de theorie ook 

gewezen op de negatieve impact: het dalen van het vertrouwen door het uitsluitend elektronische 

contact. Hoewel de communicatie onpersoonlijker wordt bevonden dan vroeger, kon deze daling bij 

geen enkele respondent opgemerkt worden.  

2.3 IMPACT OP DE TEVREDENHEID VAN DE EINDCONSUMENT 

In elke casestudie was men het eens dat de leveringstijden beter nagevolgd kunnen worden 

doordat er minder communicatiefouten optreden. Daarenboven zorgt het gebruik van 

elektronische samenwerking er ook voor dat de leveringstijden kunnen ingekort worden, wat ook 

een positieve impact heeft op de consument.  

Het inkorten van de leveringstijden kan verwezenlijkt worden doordat de vraagvoorspellingen 

transparanter zijn geworden en de orderinformatie duidelijker en sneller ter beschikking is. 

Respondent A stelt het zo: “E-collaboration en het sneller beschikbaar zijn van bouwinformatie, 

benutten wij om de tijd vanaf het plaatsen van het order tot de levering, in te korten. Dit is zeer 

gunstig voor de eindconsument” (gesprek met de heer Ulburghs, 15/02/2011, Genk). Een andere 

respondent wijst erop dat “de accuraatheid van de leveringstermijnen beter geworden is” (gesprek 

met de heer Marsoul, 24/02/2011, Huizingen). 

Er kan over de respondenten heen besloten worden dat de tevredenheid van de eindconsument 

positief wordt beïnvloed door het toepassen van e-collaboration in de productieketen. Daarnaast is 

de gemiddelde score van de Likertschaal 2. Dit wijst opnieuw op een positieve impact op de 

eindklant en bevestigt de getrokken conclusies uit de interviews . 
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In de theorie (supra, p. 22) wijst de paper van Vickery et al. (2003) erop dat door het nauwer 

samenwerken via geïntegreerde informatiesystemen er een betere service aangeboden kan worden 

naar de eindconsument toe. Bijgevolg neemt de tevredenheid van deze laatste toe. De stijging van 

de tevredenheid is volgens hen vooral te danken aan een kortere en stiptere leveringstijd en aan de 

betere kwaliteit van goederen. Zoals hierboven vermeld, wordt ook volgens het empirisch 

onderzoek de leveringstijden beter nagevolgd en ingekort. Er wordt echter geen rechtstreeks 

verband gezien met e-collaboration en de stijging van de kwaliteit van de goederen, die op zijn 

beurt kan zorgen voor een meer tevreden consument. Kort samengevat, bevestigen de gevonden 

resultaten grotendeels de bevindingen uit de literatuur.  

2.4 IMPACT OP HET ALGEMEEN RESULTAAT 

Hierboven werden er reeds positieve relaties gevonden tussen e-collaboration en de daling van de 

kosten, het wederzijds vertrouwen en de tevredenheid van de eindklant. Het logische gevolg van 

deze relaties zou een indirecte, positieve impact van e-collaboration op het algemene resultaat van 

de onderneming moeten zijn.  

Na de inhoudsanalyse en interpretatie van de verschillende interviews kan er geconcludeerd 

worden dat ook iedere respondent deze positieve impact op het resultaat ervaart. Over het 

algemeen dalen de kosten van de onderneming en kan de omzet stijgen. Zo wijst de respondent van 

case C erop dat “hoe beter de logistieke processen gestroomlijnd zijn, hoe meer geautomatiseerd er 

kan gewerkt worden, hoe meer kostenbesparingen er zijn en dus hoe beter ons resultaat wordt” 

(gesprek met de heer Marsoul, 24/02/2011, Huizingen). Respondent A stelt eveneens: “Door het 

gebruik van e-collaboration technieken is onze omzet licht gestegen en kenden de kosten een grote 

daling” (gesprek met de heer Ulburghs, 15/02/2011, Genk). De score die de respondenten gaven 

aan deze uitspraak was gemiddeld 1.75. Dit is opnieuw redelijk positief en volledig in lijn met de 

bovengenoemde bevindingen.  

Ook in de bestudeerde literatuur (supra, p. 23) wordt er gewezen op de, weliswaar indirecte, 

positieve invloed van e-collaboration op het algemene resultaat. Wat er uit het gevoerde onderzoek 

besloten kan worden, stemt dan ook volledig overeen met de bestaande literatuur.  

2.4 IMPACT OP ANDERE ZAKEN 

De laatste onderzoeksvraag gaat op zoek naar andere gevolgen van het implementeren van e-

collaboration. Hieruit blijkt dat er ook een nadeel verbonden kan zijn aan het samenwerken via 

elektronische technologieën: de gedaalde aanpasbaarheid van bepaalde data. Hierna wordt dit 
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besproken aan de hand van de resultaten van de interviews en de interpretatie ervan. Deze 

bevindingen kunnen dienst doen voor verder onderzoek. 

2.4.1 AANPASBAARHEID VAN GEGEVENS 

Tijdens de casestudies en de analyse ervan werd het duidelijk dat er ook een nadeel ontstaan is 

door het elektronisch uitwisselen van data. Dit nadeel kan in het algemeen omschreven worden als 

het te nauwgezet opvolgen van uitgewisselde data.  

In cases A & B ondervinden zij vooral dit probleem bij het doorgeven van vraagvoorspellingen. Als 

voorbeeld werd hierbij aangehaald dat “de voorspellingscijfers vroeger op een kladje werden 

doorgegeven en dit minder serieus werd genomen, terwijl nu alles elektronisch wordt verzonden 

en men deze voorspellingen strikter opvolgt” (gesprek met de heer Ulburghs, 15/02/2011, Genk). 

Bijgevolg kunnen eventuele afwijkingen van deze voorspelling, wanneer de effectieve vraag is 

gekend, minder makkelijk worden opgevangen. Bij de andere casestudies (C & D) erkennen zij 

vooral het probleem indien er aanpassingen dienen te gebeuren aan reeds ingevoerde orders van 

hun klanten. Respondent D stelt dat “wanneer gegevens elektronisch worden verwerkt, worden die  

rechtstreeks ingevoerd in ons systeem. Als er iets moet veranderd worden, kan dit voor meer 

problemen zorgen dan vroeger” (gesprek met de heer Spanhove, 11/03/2011, Kuurne). Enerzijds 

omdat de leveringstijden worden ingekort en de bestelling direct na het aankomen van het order 

wordt voorbereid. Zo wordt het telkens “moeilijk en duurder om binnengekomen orders nog aan te 

passen” (gesprek met de heer Marsoul, 24/02/2011, Huizingen). Anderzijds is het ook mogelijk dat 

de klanten minder grondig nadenken over hun bestelling wanneer ze die elektronisch doorvoeren 

dan wanneer ze die bijvoorbeeld telefonisch doorbellen. Dit kan ervoor zorgen dat er regelmatig 

nog wat aanpassingen moeten gebeuren na het ontvangen van het order.  

In de bestaande literatuur werden er geen papers of reeds uitgevoerde onderzoeken gevonden die 

deze bevinding bestuderen of kunnen bevestigen. De impact van e-collaboration op de te strikte 

opvolging van bepaalde gegevens kan daarom dienen als basis voor verder, kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek hiernaar. 
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HOOFDSTUK 3: CONCLUSIE ONDERZOEK 

Het kwalitatief onderzoek over de impact van e-collaboration leidt tot interessante resultaten en 

inzichten. Op de eerste vier onderzoeksvragen, die volgen uit de literatuurstudie, kon er een 

duidelijk antwoord geformuleerd worden. Daarnaast bleek dat e-collaboration ook een invloed had 

op de te strikte opvolging van bepaalde gegevens, een nadeel van elektronisch gegevens uitwisselen 

die de theorie verder kan aanvullen.   

De eerste onderzoeksvraag test de impact op de kosten van de betrokken ondernemingen. In elke 

casestudie werd er bevestigd dat de kosten een daling kennen sinds de ingebruikname van een e-

collaboration tool. Sommige respondenten waren wel meer enthousiast over deze daling dan 

anderen. De tweede vraag onderzoekt de impact op het wederzijds vertrouwen tussen twee 

samenwerkende partijen. Het algemeen beeld, die hier gevormd werd, is een positieve impact op 

het vertrouwen. Het wederzijds vertrouwen kende namelijk in alle cases een boost wanneer ze een 

vorm van elektronische samenwerking toepasten. De derde onderzoeksvraag polst naar de invloed 

van e-collaboration op de tevredenheid van de eindconsument. Na het onderzoek bleek dat ook de 

eindklanten beter worden van deze samenwerking in de supply chain. Zo kunnen de leveringstijden 

beter nagevolgd worden en zelfs ingekort worden, wat leidt tot een betere service aan de klanten, 

bijgevolg stijgt hun tevredenheid. Over de impact op het resultaat van de onderneming, de vierde 

onderzoeksvraag, waren alle respondenten het er over eens dat deze verbeteringen kende sedert 

de invoering van e-collaboration. De kosten daalden en/of de omzet steeg.  

De vijfde en laatste onderzoeksvraag had de bedoeling om de bestaande onderzoeksvragen aan te 

vullen. Hieruit kwam er een nadeel naar voor waarmee elke respondent al te maken had gehad. 

Door het uitwisselen van elektronische data, bleek dat deze data te strikt worden opgevolgd. In 

onze cases kwam dit vooral tot uiting bij data van vraagvoorspellingen en bij het aanpassen van 

reeds ingevoerde orders. Dit nadeel kan er voor zorgen dat het algemeen resultaat een daling kent 

wegens de extra kosten die gepaard gaan met het veranderen van data. 

 

Figuur 9: Resultaten onderzoek 
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Figuur 9 vat hierboven nog eens alle resultaten van het onderzoek samen en geeft een duidelijk 

overzicht. Omdat deze studie zich enkel beperkt heeft tot het uitvoeren van een kwalitatief 

onderzoek, zou een volgende, logische stap kunnen zijn om deze bevindingen ook kwantitatief te 

staven. Een andere aanbeveling kan het onderzoeken van de impact op het bullwhip effect zijn. Dit 

kon in deze studie niet voldoende onderzocht worden doordat er telkens slechts een deel van de 

supply chain werd beschouwd. 
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Algemeen besluit 
 
Deze studie had tot doel om de rol van e-business tussen bedrijven te bestuderen. Eerst en vooral 

werd er hiervoor een literatuurstudie uitgevoerd. Deze schiep meer duidelijkheid en inzicht over 

het bestudeerde onderwerp. Daarna bracht een kwalitatief onderzoek antwoorden en nieuwe 

bevindingen op de opgestelde onderzoeksvragen. Dit besluit vat nog eens alle belangrijke 

bemerkingen en resultaten samen. 

De literatuurstudie begon met het definiëren van e-business. Verschillende definities kwamen naar 

boven. Het ging zowel om enge als ruimere definities. Hier werd er telkens gewerkt met de ruimere 

interpretatie ervan: een elektronische gegevensuitwisseling, zowel binnen het bedrijf als tussen 

bedrijven, ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen (supra, p. 5). Daarna werd er een 

planningsproces opgesteld om e-business efficiënt te kunnen implementeren in een onderneming. 

Het identificeren van de waardecreatie en kostenbesparingen, die ontstaan door het gebruik van e-

business, is hierbij een belangrijke stap. 

Omdat e-business zo ruim is, kan deze opgesplitst worden in drie categorieën: e-commerce, e-

procurement en e-collaboration. E-collaboration kende pas zijn opmars enkele jaren na de andere 

twee categorieën. De definitie die hier werd gebruikt is: een samenwerking tussen twee of meer 

onafhankelijke beslissingnemende eenheden die vereenvoudigd wordt door elektronische 

technologieën om zo risico’s en beloningen te delen die resulteren in hogere prestaties dan zouden 

bereikt worden door de eenheden afzonderlijk (supra, p. 9). Het wordt gezien als een veelbelovend 

onderdeel van e-business omdat het meerdere functies kan ondersteunen. Daarom werd er 

geopteerd om dieper in te gaan op e-collaboration. 

E-collaboration werd hier eveneens in drie categorieën ingedeeld volgens type van uitgewisselde 

informatie. Een eerste categorie is het delen van productinfo en bedrijfsgegevens. Hiervoor kunnen 

meerdere tools gebruikt worden. EDI en CAD zijn hier voorbeelden van. EDI is de elektronische 

uitwisseling van gestructureerde berichten en kende zijn oorsprong al enkele decennia geleden. 

Het wordt nog steeds veel toegepast, maar wordt steeds meer vervangen door standaardtalen die 

het internet gebruiken, zoals XML. Een geïntegreerd CAD-systeem wordt gebruikt om 

productontwerpen virtueel te ontwikkelen en uit te wisselen met partners. De tweede categorie 

van e-collaboration is het uitwisselen van vraag- en transactie-informatie. Het grootste voordeel 

hiervan is het verbeteren van vraagvoorspellingen. Technieken die hiervoor gebruikt kunnen 

worden zijn bv. de informatiehub en CPFR. Alle informatie die op zo een hub terechtkomt, is 

zichtbaar voor elk deelnemend bedrijf ( bv. alle bedrijven uit eenzelfde supply chain). CPFR is een 

techniek die alle functies in een bedrijf beïnvloedt. Het combineert de kennis van meerdere 

partners om beter aan de klantenvraag te kunnen voldoen. Een derde en laatste categorie van e-
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collaboration doelt op het delen van voorraadinfo. VMI is hier een voorbeeld van. Hier bepaalt de 

leverancier hoeveel voorraad er wanneer nodig is voor de klant. Niets dient nog manueel ingevoerd 

te worden en veel kostenbesparingen worden verwezenlijkt.  

Na de bespreking van de categorieën van e-collaboration blijkt dat er veel verschillende 

toepassingen bestaan die elk een eigen functie vervullen. Een standaardtool die alle functies omvat 

en die elk bedrijf kan gebruiken is hier dus nog niet van toepassing. 

Het laatste deel van de literatuurstudie besprak de gevolgen van e-collaboration op de 

onderneming. Een eerste gevolg is de reductie van de kosten voor de betrokken ondernemingen. 

Verschillende auteurs wezen immers op een daling van het bullwhip effect. Op zijn beurt gaat dit 

gepaard met een kostendaling: door het transparanter maken van informatie, zouden er betere 

vraagvoorspellingen kunnen gemaakt worden. Hierdoor kan de variabiliteit van de vraag afnemen. 

Een tweede impact, die e-collaboration kan hebben, is op het wederzijds vertrouwen tussen de 

samenwerkende partners. Hieromtrent bestaat er nog discussie. Zorgt het elektronisch delen van 

info voor een stijging of een daling van het vertrouwen? Het merendeel merkt hier wel een 

positieve invloed op. Een derde impact is deze op de tevredenheid van de eindconsument. Een 

kortere leveringstijd en een stijging van de kwaliteit van de producten zorgen ervoor dat de 

eindklant een betere service ervaart en dus meer tevreden wordt. Een vierde en laatste gevolg van 

e-collaboration zou volgens de literatuur het bekomen van een positiever algemeen resultaat zijn. 

Het dalen van de kosten, het stijgen/dalen van het vertrouwen en een stijging van de 

klantentevredenheid beïnvloeden dit rechtstreeks. E-collaboration zou dus een indirecte impact 

uitoefenen op het algemene resultaat. 

Daarna werd er overgegaan tot het empirische onderzoek. Deze had tot doel om de impact van e-

collaboration op de onderneming en op de supply chain te onderzoeken. Daarvoor werden er vijf 

specifieke onderzoeksvragen opgesteld die grotendeels in lijn liggen met het derde hoofdstuk van 

de literatuurstudie (supra, p. 20-24): 

Onderzoeksvraag 1: Welke impact heeft de toepassing van e-collaboration op de kosten van de 

betrokken ondernemingen? 

Onderzoeksvraag 2: Welke impact heeft de toepassing van e-collaboration op het wederzijds 

vertrouwen tussen samenwerkende ondernemingen?                                               

Onderzoeksvraag 3: Welke impact heeft de toepassing van e-collaboration op de tevredenheid van 

de eindconsumenten?                                                                                                                     

Onderzoeksvraag 4: Welke impact heeft de toepassing van e-collaboration op het algemeen 

resultaat? 
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Onderzoeksvraag 5: Zorgt de toepassing van e-collaboration nog voor een ander gevolg dan in de 

hiervoor reeds vermelde onderzoeksvragen? 

Er werd geopteerd voor een kwalitatief onderzoek. Aan de hand van diepte-interviews werden er 

vier cases onderzocht, dit telkens aangevuld met een Likertschaal. Hierdoor konden de antwoorden 

ook op een kwantitatieve manier gestaafd worden. Na een inhoudsanalyse van de verzamelde 

gegevens, werden de resultaten geïnterpreteerd en kon er een algemeen beeld geschetst worden.  

Eerst en vooral wordt er bevestigd dat de kosten dalen door het toepassen van een e-collaboration 

tool. Hierbij kenden verschillende kosten een daling: kosten door menselijke fouten, administratie- 

en papierkosten, personeelskosten en voorraad- en handelingskosten. Ten tweede blijkt er uit de 

resultaten een positieve impact te zijn op het wederzijds vertrouwen. Hoewel de meeste 

respondenten de communicatie onpersoonlijker vinden dan vroeger, ervaren zij enkel een stijgend 

vertrouwen met hun partners. Ook de impact op de eindconsument wordt positief bevonden. De 

leveringstijden kunnen inderdaad beter en sneller opgevolgd worden. Dit zorgt voor een meer 

tevreden eindklant. De vierde onderzoeksvraag polst naar de impact op het algemeen resultaat. 

Ook hier wordt er een positief verband gezien tussen e-collaboration en het resultaat. Dit is een 

onrechtstreeks gevolg van de daling van de kosten, het stijgend vertrouwen en een verhoogde 

klantentevredenheid. De vijfde onderzoeksvraag brengt een nadelig gevolg van e-collaboration naar 

voren. Bepaalde data worden te strikt opgevolgd, waardoor de aanpasbaarheid ervan daalt. In de 

beschouwde cases kwam dit vooral tot uiting bij data van vraagvoorspellingen en bij het aanpassen 

van reeds ingevoerde orders.  

Tijdens het lezen van deze studie dient er echter rekening gehouden te worden met enkele 

beperkingen. Ten eerste werden er in de literatuurstudie slechts enkele voorbeelden van e-

collaboration tools uitgewerkt. Een volledig overzicht van alle tools die beschikbaar zijn kon hier 

niet gegeven worden wegens het grote aanbod ervan. De tweede beperking heeft betrekking op het 

kwalitatief onderzoek. Hierdoor is de representativiteit van het onderzoek beperkt van aard en 

kunnen er geen veralgemeningen worden gemaakt. Een derde beperking is de 

moderatorafhankelijkheid bij het ondervragen via interviews. Door het voeren van een 

inhoudsanalyse werd dit echter zo miniem mogelijk gehouden.  

Deze scriptie vestigt de aandacht op e-collaboration en op de impact die het heeft op de supply 

chain. Uit deze studie blijkt immers dat e-collaboration voor heel wat positieve effecten kan zorgen. 

Een kwantitatieve studie, die deze bevindingen op grotere schaal toetst, zou een goede aanvulling 

van dit onderzoek kunnen zijn. Ook een kwalitatieve of kwantitatieve analyse van het effect op het 

bullwhip fenomeen, zou een verrijking van deze resultaten zijn. Dit kon immers niet voldoende 

onderzocht worden door het beperkte inzicht van de meeste respondenten op dit effect in hun 
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supply chain. Hiervoor is het noodzakelijk om de volledige supply chains te bestuderen, zodat er een 

juist beeld van het bullwhip effect kan gemaakt worden.  

  



I 
 

Lijst van geraadpleegde werken 

Papers 

AMIT, Raphael; ZOTT, Christoph (2001), Value creation in e-business, Strategic Management 

Journal, Vol. 22, Nr. 6/7, 493-520. 

ANDRASKI, Joe et al. (2004), CPFR: An Overview, Voluntary Interindustry Commerce Standards, 24 

p. 

BASU, Amit; MUYLLE, Steve (2007), How to plan e-business initiatives in established companies, 

MIT Sloan Management Review, Vol. 49, Nr. 1, 27-37. 

CASKEY, Kevin R.; HUNT, Ingrid; BROWNE, Jimmie (2001), Enabling SME’s to take full advantage of 

e-business, Production Planning and Control, Vol. 12, Nr. 5, 548-557. 

CEDERLUND, Jerold P. et al. (2007), How Motorola put CPFR into action, Supply Chain Management 

Review, 28-35. 

CHIDAMBARAM, Laku (1996), Relational development in computer-supported groups, MIS 

Quarterly, Vol. 20, Nr. 2, 143-165. 

Continuous Replenishment Program & Vendor Managed Inventory (2001), Intentia International, 

12 p. 

DEVARAJ, Sarv; KRAJEWSKI, Lee; WEI, Jerry C. (2007), Impact of e-business technologies on 

operational performance: the role of production integration information in the supply chain, 

Journal of Operations Management, Vol. 25, 1199-1216. 

DISNEY, S.M.; TOWILL, D.R. (2003), Vendor-managed inventory and bullwhip reduction in a two-

level supply chain, International Journal of Operations and Productions Management, Vol. 23, Nr. 6, 

625-651. 

DWYER, Robert F.; SCHURR, Paul H.; OH, Sejo (1987), Developing buyer-seller relationships, The 

Journal of Marketing, Vol. 51, Nr. 2, 11-27. 

HILL, Ned C.; FERGUSON, Daniel M. (1989), Electronic Data Interchange: A definition and 

perspective, EDI Forum: The Journal of Electronic Data Interchange, 1-11. 

HOLWEG, Matthias; DISNEY, Stephen; HOLMSTRÖM, Jan; SMAROS, Johanna (2005), Supply chain 

collaboration: making sense of the strategy continuum, European Management Journal, Vol. 23, Nr. 

2, 170-181. 



II 
 

JOHNSON, M. E.; WHANG, S. (2002), E-business and supply chain management: an overview and 

framework, Production and Operations Management, Vol. 11, Nr. 4, 413-423. 

KOCK, Ned (2005), What is e-collaboration?, Editorial essay, International Journal of E-

collaboration, 7 p. 

KUBDE, R. A.; BANSOD, S. V. (2010), Collaborative planning, forecasting and replenishment 

initiatives: a state of the art, Asian Journal of Industrial Engineering, Vol. 2, Nr. 3, 89-104. 

LEE, Hau L.; PADMANABHAN, V.; WHANG, S. (1997), Information distortion in a supply chain: the 

bullwhip effect, Management Science, Vol. 43, Nr. 4, 546-558. 

LEE, Hau L.; WHANG, Seungjin (2002), Supply chain integration over the internet, Supply Chain 

Management: Models, Application, and Research Directions, 3-17. 

LEFEBVRE, Elisabeth; CASSIVI, Luc; LEFEBVRE, Louis A.; LEGER, Pierre-Majorique (2003), E-

collaboration within one supply chain and its impact on firms’ innovativeness and performance, 

Information Systems and E-business Management, Vol. 1, 157-173. 

LI, W.D.; LU, W.F.; FUH, J.Y.H.; WONG, Y.S. (2005), Collaborative computer-aided design—research 

and development status, Computer-Aided Design, Vol. 37, 931-940. 

OVALLE, Oscar R.; MARQUEZ, Adolfo C. (2003), The effectiveness of using e-collaboration tools in 

the supply chain: an assessment study with system dynamics, Journal of Purchasing & Supply 

Management, Vol. 9, 151-163. 

PRESUTTI, William D. (2003), Supply management and e-procurement: creating value added in the 

supply chain, Industrial Marketing Management, Vol. 32, 219-226. 

ROCCO, Elena (1998), Trust breaks down in electronic contexts but can be repaired by some initial 

face-to-face contact, CHI 1998, 18-23.  

ROSENZWEIG, Eve D. (2009), A contingent view of e-collaboration and performance in 

manufacturing, Journal of Operations Management, Vol. 27, Nr. 6, 462-478. 

SKJOETT-LARSEN, Tage; THERNOE, Christian; ANDRESEN, Claus (2003), Supply chain 

collaboration: Theoretical perspectives and empirical evidence, International Journal of Physical 

Distribution & Logistics Management, Vol. 33, Nr. 6, 531 – 549. 

STADTLER, Hartmut (2008), Supply Chain Management – An overview, Supply Chain Management 

and Advanced Planning, Part I, 9-36. 

http://elin.lub.lu.se/elin?func=basicSearch&lang=en&query=au:%22Rosenzweig,%20E.D.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se/elin?func=jorToc&issn=02726963


III 
 

VENKATRAMAN, N.; HENDERSON, John C. (1998), Real strategies for virtual organizing, Sloan 

Management Review, 33-48. 

VICKERY, Shawnee K.; JAYARAM, Jayanth; DROGE, Cornelia; CALANTONE, Roger (2003), The effects 

of an integrative supply chain strategy on customer service and financial performance: an analysis 

of direct versus indirect relationships, Journal of Operations Management, Vol. 21, 523-539. 

WANG, Yingli (2006), E-collaboration - a literature view, CUIMRC, Cardiff Business School, 6 p. 

WELTY, Bill; BECERRA-FERNANDEZ, Irma (2001), Managing trust and commitment in collaborative 

supply chain relationships, Communication of the ACM, Vol. 44, Nr. 6, 67-73. 

YAN-FANG, H.; XIN-YUE, J. (2007), Research on CPFR and warehousing management: a method to 

enhance supply chain visibility, Wireless Communications Networking and Mobile Computing 

2007, 4645-4648. 

ZENG, Amy Z.; PATHAK, Bavik K. (2003), Achieving information integration in supply chain 

management trough B2B e-hubs: concepts and analyses, Industrial Management & Data Systems, 

Vol. 103, Nr. 9, 657-665. 

Boeken 

CHAFFEY, David (2004), E-business en e-commerce: een managementperspectief, Pearson 

Education Benelux, 606 p. 

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter (2010), Supply Chain Management: Strategy, Planning and 

Operation, Pearson Education, 519 p. 

DE PELSMACKER, Patrick; VAN KENHOVE, Patrick (2006), Marktonderzoek: methoden en 

toepassingen, Pearson Education Benelux, 515 p. 

SCHILLING, Melissa A. (2010), Strategic management of technological innovation, Mc Graw Hill 

International Edition, 318 p. 

Internetbronnen 

About VICS (2011), URL: <http://www.vics.org/join/about-vics/> (02/05/2011) 

CPFR Committee (2011), URL: <http://www.vics.org/committees/cpfr> (25/10/2010) 

Extensible Markup Language (2011),                                                                                                                          

URL: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language> (02/05/2011) 

http://www.vics.org/join/about-vics/
http://www.vics.org/committees/cpfr
http://nl.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language


IV 
 

Free 3D CAD modeling software-Cocreate modeling personal edition (2011), 

URL: <http://www.techmixer.com/free-3d-cad-modeling-software-cocreate-modeling-personal-

edition/> (02/05/2011) 

KEIFER, Steve (2010), Beyond Point of Sale Data, GXS White Paper,                                                         

URL: <http://www.gxs.com/pdfs/whitePapers/wp_demand%20planning_gxs_010710.pdf> 

(28/12/2010) 

RFID (2009), URL: <http://www.capturetech.nl/nl/technologie/rfid> (02/05/2011) 

Vendor lock-in (2011) , URL: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Vendor_lock-in> (29/04/2011) 

Vendor Managed Inventory Set Up (2010),                                                                                                         

URL: <http://www.vendormanagedinventory.com/setup.php> (08/11/2010) 

Wat is e-business? (2001), Indora Informatisering, 9 p.,                                                                                     

URL: <http://www.indora.nl/mambo/images/stories/Downloads/WPE1%20Wat%20is%20E-

Business.PDF> (30/03/2010) 

Wat is EDI- een definitie (2010),                                                                                                                                     

URL: <http://www.edi4all.de/NL/definition.htm > (18/10/2010) 

Wat is EDI? (2010),                                                                                                                                                              

URL: <http://www.exactsoftware.com/docs/DocView.aspx?DocumentID=%7B65f90c6e-f65c-4bfd-

bb50-84c2d23654bb%7D> (20/10/2010) 

<http://www. ford.be> (17/03/2011) 

<http://www.genk.be> (17/03/2011) 

<http://www.syncreon.com> (17/03/2011) 

<http://www.cebeo.be> (18/03/2011) 

<http://www.siemens.be> (18/03/2011) 

<http://www.bellidic.be> (19/03/2011) 

<http://www.amazon.com> (29/04/2011) 

 

 

http://www.techmixer.com/free-3d-cad-modeling-software-cocreate-modeling-personal-edition/
http://www.techmixer.com/free-3d-cad-modeling-software-cocreate-modeling-personal-edition/
http://www.capturetech.nl/nl/technologie/rfid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vendor_lock-in
http://www.vendormanagedinventory.com/
http://www.indora.nl/mambo/images/stories/Downloads/WPE1%20Wat%20is%20E-Business.PDF
http://www.indora.nl/mambo/images/stories/Downloads/WPE1%20Wat%20is%20E-Business.PDF
http://www.genk.be/
http://www.syncreon.com/
http://www.cebeo.be/
http://www.siemens.be/
http://www.bellidic.be/
http://www.amazon.com/


V 
 

Bijlagen 

Bijlage 1: Topiclijst 

1. Inleiding:  

-toestemming tot opnemen 

-voorstellen 

-toelichting onderwerp 

-overzicht interview 

 

2. Interview 

a. Informatie bedrijf 

i. Wat doet het bedrijf? 

ii. Waar bevindt het zich in de supply chain? 

iii. Competitief? 

iv. Leidt een betere integratie/nauwere samenwerking van de keten tot een 

betere positie op de markt? 

v. Functie respondent? 

 

b. Gebruik e-collaboration tools 

i. Welke toepassingen worden er gebruikt?  

ii. Korte of lange duur? 

iii. Plannen voor gebruik nieuwe tools? 

 

c. Samenwerking 

i. Wordt er vooral samengewerkt aan de hand van tools met partners uit de 

supply chain of met andere soorten partners (bv. concurrenten, aanbieders 

van complementaire producten)? 

ii. Hoe verloopt de samenwerking met de andere partner die wordt onderzocht 

(Syncreon, Ford, Siemens, Cebeo)? Welke tools? 

d. Impact 

i. In welke mate vindt u dat de toepassing van e-collaboration een impact heeft 

op de kosten? Bullwhip effect (=toenemende variabiliteit van de vraag 

naarmate men meer stroomopwaarts in de keten gaat)? 

ii. In welke mate vindt u dat de toepassing van e-collaboration een impact heeft 

op het wederzijds vertrouwen?  
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iii. In welke mate vindt u dat de toepassing van e-collaboration een impact heeft 

op de tevredenheid van de klant/eindconsument? 

iv. In welke mate vindt u dat de toepassing van e-collaboration een impact heeft 

op het algemeen resultaat? 

v. Zijn er nog andere zaken waar u aan denkt waarop e-collaboration een 

impact heeft? 

 

3. Afronding gesprek 

-Invullen Likertschaal 

-Toestemming tot vermelding in werk 
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Bijlage 2: Respondenten casestudies 

 Case A: Ford Genk 

o Respondent: Peter Ulburghs  

o Functie: Manager External Logistics & Supply Chain 

o Datum: 15 februari 2011 

o Duur gesprek: 50 min  

 

 Case B: Syncreon Genk 

o Respondent: Frank Moons  

o Functie: Manager Material Planning & Logistics 

o Datum: 22 februari 2011 

o Duur gesprek: 1 uur 

 

 Case C: Siemens Huizingen 

o Respondent: Guido Marsoul 

o Functie: E-business Manager 

o Datum: 24 februari 2011 

o Duur gesprek: 46 min 

 

 Case D: Cebeo Kuurne 

o Respondent: Freddy Spanhove  

o Functie: E-business Manager 

o Datum: 11 maart 2011 

o Duur gesprek: 48 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

Bijlage 3: Overzicht EDI-flow tussen A & B 

 

 

Figuur 10: EDI-flow tussen cases A & B 
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Bijlage 4: Resultaten Likertschaal 

Bijlage 4.1: Case A 

 Heel 
negatief 

  Geen 
impact 

  Heel 
positief 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
Kosten       

       X 
 

Wederzijds 
vertrouwen 

      
       X 

 

Tevredenheid 
consument 

              
      X 

Algemeen 
resultaat 

      
       X 

 

 

Tabel 2: Resultaat Likertschaal case A 

 

Bijlage 4.2: Case B 
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Tabel 3: Resultaat Likertschaal case B 
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Bijlage 4.3: Case C 
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Tabel 4: Resultaat Likertschaal case C 

 

Bijlage 4.4: Case D 
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Tabel 5: Resultaat Likertschaal case D 
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Bijlage 4.5: Algemeen resultaat 

Berekening resultaten van uitspraken over de respondenten heen: per uitspraak resultaten 

optellen en delen door aantal respondenten (hier 4) om gemiddelde score te berekenen.  

o Kosten: 2+1+3+2 = 8  8/4= 2  

o Wederzijds vertrouwen: 2+1+3+3= 9  9/4= 2.25 

o Tevredenheid consument: 3+1+2+2= 8  8/4= 2 

o Algemeen resultaat: 2+2+1+2= 7  7/4= 1.75 

 


