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Abstract 
The concept of a sourcing partnership within the IT sector is a completely undiscovered territory 
where only a limited amount of research has been done. The work that was been done focuses on 
measuring abstract concepts such as information transparency in order to assess a sourcing 
partnership. However the current available methodologies often require a hefty time investment 
and a great deal of knowledge in regards to the specific methodology. 

There are situations where this investment is not desired. However, this does not mean that gaining 
insight into the concept has no added value for an organization. For instance, can information 
transparency not be determined in a different, more appropriate way? There might be an alternative 
method to the current methodology that is still able to provide insights when measuring information 
transparency whilst providing a lower barrier of entry. 

To test this hypothesis interviews were conducted in which a set of measuring methods where 
provided ascending in difficulty and expansiveness. Each respondent was asked to judge the method 
on the basis that it provided enough information to make an informed decision or that it provided 
enough of a trigger to warrant further investigation.  

The results showed that, although the group was not in agreement on the type of measurement 
method, an alternative method can be found that is easier to implement in practice whilst still 
providing enough information to make an informed decision. The results further seem to suggest the 
type of method might have a correlation with the management level on which is being operated. On 
an operational level, unambiguously results have more of a preference where at a strategic level a 
result that was bases over time was preferred.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleutelbegrippen 
Schattingen, sourcing partnership, (out-)sourcing, (informatie) transparantie. 
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Samenvatting 
Sourcing is het afnemen van een (compleet) deel aan diensten van een of meerdere externe service 
providers om een organisatorische doelstelling te behalen. Kenmerkend voor een partnership 
binnen de context van sourcing is de manier waarop gekeken wordt naar de onderlinge relatie 
tussen de organisatie. Deze samenwerking vindt plaats op basis van vertrouwen dat alle betrokken 
partijen haar best doen om tot een succesvol resultaat te komen.  

Het concept van een sourcing partnership binnen de IT-sector is volledig onontdekt terrein waar 
slechts een beperkte hoeveelheid onderzoek is gedaan. Het werk dat wel is gedaan, richt zich op het 
meten van abstracte concepten zoals informatietransparantie om een sourcing partnership te 
beoordelen. Daarbij wordt uitgegaan van menselijke schattingen om tot een beoordeling te komen, 
echter rijst hier de vraag hoe betrouwbaar zijn deze schattingen eigenlijk. Met andere woorden hoe 
kan de betrouwbaarheid van menselijke schattingen bij het bepalen van de informatie transparantie 
van een sourcing partnerschip effectief gemeten worden om tot een onderbouwd oordeel te komen 
over de geleverde prestaties gedurende het opzetten van een nieuw informatie product? 

Binnen een sourcing partnership wordt het aspect informatie transparantie gebruikt om de 
betrouwbaarheidsperceptie van een sourcing partner te bepalen. Door helder te krijgen wat de 
mate van transparantie is bij een sourcing partnership kan de betrouwbaarheid van een sourcing 
partner voorzien worden van een onderbouwd waardeoordeel in de vorm van een score. De 
betrouwbaarheid van een partner is een van de vijf sleutelprincipes waarnaar gekeken wordt om 
een samenwerkingsrelatie te beoordelen. Met dit uitgangspunt is onderzocht welke methodieken 
beschikbaar zijn om een abstract begrip als informatie transparantie meetbaar te maken. Na het 
uitvoeren van literatuuronderzoek blijkt dat het meten van een abstract begrip als informatie 
transparantie niet eerder op grote wetenschappelijk schaal is uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat er 
maar zeer beperkt informatie te vinden is over geschikte meetmethodes, een conclusie die ook 
wordt onderschreven in het onderzoek van De Korte (2019). Het onderzoek heeft echter wel twee 
methodieken opgeleverd, het Scoremodel en de Fuzzy set methodiek waarbij de laatstgenoemde al 
eerder is ingezet om informatie transparantie meetbaar mee te maken. Middels een van deze 
meetmethodieken is het mogelijk om informatie transparantie tot op zekere hoogte meetbaar te 
maken. 

Menselijke schattingen zijn in de basis goed om te gebruiken als data. Echter dient er rekening 
gehouden te worden met het feit dat de schattingen onderhevig zijn aan (on)bewuste 
beïnvloedingen, met onbetrouwbare schattingen als gevolg. Volgens Tversky en Kahneman (1973) 
zijn er twaalf soorten beïnvloedingen waarbij eenieder het eindresultaat van de schatting kan 
kleuren. Het reduceren van deze beïnvloeding kan middels twee benaderingen, een 
gedragsbenadering en een wiskundige benadering (Clemen en Winkler, 1999). 

Echter bleek tijdens het literatuuronderzoek al snel dat de huidige beschikbare methodologieën nog 
maar zeer beperkt zijn onderzocht en de bestaande methodes een vaak forse tijdsinvestering en veel 
kennis vereisen met betrekking tot de specifieke methodologie. Er zijn situaties voor te stellen 
waarin deze investering niet gewenst is omdat de tijdinvestering en/of kosten niet afwegen tegen de 
baten of dat de benodigde doorlooptijd simpelweg niet beschikbaar is. Dit betekent echter niet dat 
het verkrijgen van inzicht in het concept geen toegevoegde waarde heeft voor een organisatie. 
Hierop is het onderzoeksvraagstuk vervolgens gericht, kan informatietransparantie niet op een 
andere, meer passende manier worden bepaald? Wellicht is er een alternatieve methode voor de 
huidige methodiek die toch inzichten kan verschaffen bij het meten van informatietransparantie en 
tegelijkertijd een lagere toetredingsdrempel heeft. 
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Om deze hypothese te testen zijn interviews afgenomen waarin een reeks meetmethoden werd 
gegeven, oplopend in moeilijkheidsgraad en uitgebreidheid. Elke respondent werd gevraagd de 
methode te beoordelen op basis van het feit of deze voldoende informatie verschaft om een 
geïnformeerd besluit te nemen of dat deze voldoende aanleiding gaf tot nader onderzoek.  

Uit de resultaten bleek dat, hoewel de groep het niet eens was over het type meetmethode, een 
alternatieve methode kan worden gevonden die gemakkelijker in de praktijk kan worden toegepast 
en toch voldoende informatie oplevert om een weloverwogen beslissing te nemen. De resultaten 
lijken er verder op te wijzen dat het soort methode een correlatie zou kunnen hebben met het 
managementniveau waarop wordt gewerkt. Op operationeel niveau hebben ondubbelzinnige 
resultaten meer de voorkeur, terwijl op strategisch niveau de voorkeur wordt gegeven aan een 
resultaat dat is gebaseerd op metingen over de tijd heen. 
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1. Introductie  
 

1.1.  Achtergrond 
Wanneer organisaties besluiten een samenwerkingsverband te starten om informatie uit te wisselen 
en samen een product te ontwikkelen dienen de afspraken rondom deze samenwerking duidelijk 
vastgelegd te worden. De traditionele manier om dit te bewerkstelligen is met een klant-leverancier 
relatie waarbij gebruik gemaakt kan worden van een divers scala aan beoordelingsmethodes. Naast 
deze manier van samenwerking is er de laatste jaren een andere samenwerkingsverband steeds 
gangbaarder geworden, het starten van een sourcing partnership. 
 
Binnen een sourcing partnership gaan twee of meer organisaties een samenwerkingsverband aan 
om zo gezamenlijk een strategisch doel te bereiken. Een bekend voorbeeld in Nederland is het 
samenwerkingsverband dat Philips en Douwe Egberts zijn aangegaan bij het maken van het Senseo 
koffiezetapparaat, de ene partij leverde de koffie en de andere partij maakte het apparaat om zo tot 
een nieuw concept te komen, de Senseo.  
 
Kenmerkend voor een sourcing partnership is de manier waarop gekeken wordt naar de onderlinge 
relatie tussen de organisatie. Hier is lang niet altijd meer sprake van een traditionele klant-
leverancier relatie, waarbij het functioneren van de organisatie wordt beoordeeld op basis van een 
service level agreement met een aantal te behalen doelstellingen.  
 
Om een sourcing partnership tot een succes te brengen zijn een aantal basisbeginselen vereist. Een 
van deze onderdelen is vertrouwen, zowel in de partnerorganisatie(s) als in het aangegane 
samenwerkingsverband. Onderzoek van Edelenbos en Klijn (2007) geeft aan dat het vertrouwen wat 
een organisatie heeft in de samenwerking direct van invloed is op de het samenwerkingsverband en 
dat (informatie) transparantie een positieve effect heeft op de betrouwbaarheid van een organisatie 
(Akkerman, 2004).  

Om informatie transparantie te meten binnen een sourcing partnership worden beoordelingen 
gemaakt aan de hand van menselijke schattingen. Gedurende dit onderzoek zal de betrouwbaarheid 
van menselijke schattingen onderzocht worden en gekeken worden wanneer deze schattingen 
voldoende betrouwbaar zijn om informatie transparantie te bepalen binnen een sourcing 
partnership. 

Dit document is onderverdeeld in vijf hoofstukken waarbij in hoofdstuk 1 de context wordt 
beschreven waarbinnen het literatuuronderzoek is uitgevoerd. Hoofdstuk 2 behandeld de aanpak, 
de uitvoering en de resultaten van het literatuuronderzoek. In hoofdstuk 3 wordt de gekozen 
methode voor het empirisch onderzoek behandeld, de resultaten hiervan worden vervolgens in 
hoofdstuk 4 behandeld. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusie en de discussie van het 
onderzoek behandeld. 

 

  



2 
 

1.2.  Gebiedsverkenning 
Hieronder zal verder in worden gegaan op de begrippen Sourcing en Informatie transparantie.  

1.2.1. Sourcing 
Op dit moment is sourcing op het gebied van IT een zeer populair onderwerp en vele organisaties 
(meer dan 80 procent) maken er al gebruik van (McIvor, 2008).  

Sourcing definities worden in vele studies besproken (Chaudhury, Nam, & Rao, 1995; Cheon, Grover, 
& Teng, 1995; Willcocks & Kern, 1998). De algemene sourcing definitie tijdens dit project is 
gebaseerd op deze studies en is als volgt: “Sourcing is het afnemen van een (compleet) deel IS/IT 
services van een of meerdere externe service providers om een organisatorische doelstelling te 
behalen.”.  

Outsourcing 
Met het uitbesteden van werkzaamheden aan een andere partij, ook wel outsourcing genoemd, 
wordt een afhankelijkheid gecreëerd tussen de twee partijen. Beide zijn namelijk afhankelijk van 
elkaar om inkomsten te kunnen genereren. Vrij vertaald wordt onder outsourcing verstaan, het 
uitbesteden van een bedrijfsactiviteit aan een specialist die deze activiteit vervolgens uitvoert. Een 
reden om voor outsourcing te kiezen is:  

• Vanwege de verbeterde productiviteit (Kalwani & Narayandas, 1995); 
• verbeterde dienstverlening (Tuten en Urban, 2001); 
• vergroting van het marktaandeel (Tuten en Urban, 2001); 
• winstgevendheid (Tuten en Urban, 2001); 
• mond-op-mond reclame (Tuten en Urban, 2001); 
• verbeterde informatie uitwisseling (Mohr & Spekman 1994); 
• volume verhoging op verkoopgebied (Mohr & Spekman 1994); 
• klanttevredenheid (Mohr & Spekman 1994). 

Om deze relatie voorspoedig te laten voorlopen is het belangrijk dat beide partijen op de hoogte zijn 
van de verwachte prestaties en eisen die gesteld worden aan de samenwerking, vaak wordt dit 
gedaan met behulp van Key Performance Indicators (KPI’s) of afspraken die zijn opgenomen in een 
contract of Service Level Agreement (SLA). Daarnaast is er een tweede manier waarop sourcing 
plaats kan vinden namelijk door het starten van een partnership. 
 

Partnership 
Het spectrum waarbinnen een partnership vormgegeven kan worden is zeer divers. Dit gaat van 
partners waarbij de afspraak is gemaakt om samen te werken tot aan een joint-venture waar 
gezamenlijk een nieuwe organisatie wordt neergezet van waaruit samengewerkt wordt. 
Kenmerkend voor een sourcing partnership is de manier waarop gekeken wordt naar de onderlinge 
relatie tussen de organisatie. Deze samenwerking vindt plaats op basis van vertrouwen dat alle 
betrokken partijen haar best doen om tot een succesvol resultaat te komen.  

Er zijn twee type partnerships (Bouaziz & Aourik, z.d.) waarbinnen een sourcing verband kan 
plaatsvinden, projectmatig of strategisch. Een projectmatige samenwerking wordt aangegaan om 
gedurende een project samen te werken en nadien geen verdere samenwerking meer te hoeven 
hebben. Bij een strategische samenwerking wordt verder gekeken dan alleen het project 
waarbinnen de organisaties samen werken. De strategische samenwerking, waar de focus van dit 
onderzoek op ligt, wordt in de volgende alinea verder toegelicht.  



3 
 

1.2.2. Transparantie 
Eén van de bevindingen uit de literatuurstudie van Parris, Dapko, Arnold & Arnold (2016) is dat het 
concept ‘transparantie’ voornamelijk binnen drie vakgebieden terugkomt als onderzoeksrichting, 
namelijk marketing, organisatiewetenschappen en politicologie. Een tweede constatering uit dit 
onderzoek is dat het merendeel van het gevonden werk exploratief van aard is en dat er een overal 
sluitende definitie gevonden is met betrekking tot ‘Transparantie’. Schnackenberg en Tomlinson 
(2014) hebben een literatuurstudie uitgevoerd met als doel om consensus te krijgen over het 
concept ‘informatie transparantie’ en de onderliggende aspecten welke bijdragen aan informatie 
transparantie. Hieruit kwam eenzelfde conclusie, er is nog geen sluitende definitie. Echter, geven ze 
wel een aantal aanbevelingen waaraan de definitie zou moeten voldoen. Op basis van deze 
aanbevelingen is de keuze gemaakt om de volgende definitie te hanteren: 

“Transparency is defined as the disclosure of information by an organization that enables external 
actors to monitor and assess its internal workings and performance.“ 

Grimmelikhuijsen en Welch (2012)  

Transparantie is, vrij vertaald, het openbaar maken van informatie door een organisatie waarmee 
externe actoren de interne werking en prestaties kunnen controleren en beoordelen. Hoewel er 
reeds veel onderzoek is uitgevoerd over (informatie) transparantie en de relatie met het begrip 
betrouwbaarheid is er nog maar beperkt onderzoek uitgevoerd over de betrouwbaarheid van de 
menselijke schatting die gebruikt worden bij het meten van informatie transparantie. 
Grimmelikhuijsen en Meijer (2012) hebben hier in het verleden al onderzoek over uitgebracht 
binnen de publieke sector door te kijken naar de mate waarin informatie transparantie van een 
overheid invloed heeft op het vertrouwen van de burger. Echter, is er binnen het domein van 
sourcing partnerships geen onderzoek gevonden. Dit roept de vraag op hoe wordt transparantie 
beoordeeld binnen een sourcing partnership en is deze beoordeling consistent? 
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1.3.  Probleemstelling 
Het beoordelen van abstracte concepten op basis van menselijke schattingen is een domein waar 
binnen de IT, en specifiek binnen sourcing partnerships, zeer veel ontwikkeling gaande is. De 
gebruikte definities zijn nog zo nieuw dat er nog geen algehele consensus is binnen de wereld van 
wetenschappelijk onderzoek over de betekenis van sommige woorden aldus Schnackenberg en 
Tomlinson (2014).  
 
Doordat sourcing partnerships een relatief nieuw onderzoeksgebied is binnen de IT sector is er nog 
maar in beperkte mate onderzoek uitgevoerd naar het meetbaar maken van de (abstracte) 
concepten waarmee een sourcing partnership beoordeeld kan worden. Een van de aspecten waar 
een partnership op beoordeeld wordt is de betrouwbaarheid van de samenwerkende organisatie en 
het vertrouwen dat de organisaties hebben in elkaar en in de samenwerking. Onderzoek van 
Schnackenberg en Tomlinson (2014) geeft aan dat transparantie één van de punten is waar naar 
gekeken dient te worden als de betrouwbaarheid of het vertrouwen bepaald moet worden.  
 
Voor het bepalen van de transparantie dienen menselijke schattingen gemaakt te worden, echter 
roept dit de vraag op hoe betrouwbaar zijn deze schattingen? Onderzoek (De Korte, 2019) heeft 
aangetoond dat hier al een afwijking in kan voorkomen wanneer een ander beoordelingstraject 
wordt gebruikt. Al met al is er nog maar weinig bekend over de betrouwbaarheid van de menselijke 
inschattingen die gebruikt worden tijdens het beoordelen van informatie transparantie en wanneer 
deze schatting van voldoende kwaliteit is. 
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1.4.  Opdrachtformulering 
Dit onderzoek start met het inzichtelijk maken van het domein sourcing en de rol van informatie 
transparantie binnen een sourcing partnership. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de rol van 
informatie transparantie bij het succesvol laten verlopen van een samenwerkingsrelatie tussen twee 
of meerdere organisaties. Hiermee wordt de basis gezet waar verder onderzoek op wordt uitgevoerd 
naar de menselijke schattingen die van invloed zijn bij het beoordelen van de informatie 
transparantie van het samenwerkingsverband. Om tot slot een manier te vinden om de 
betrouwbaarheid van deze schattingen te beoordelen en te bepalen wanneer deze betrouwbaar 
genoeg zijn om op te acteren. Dit resulteert in de volgende hoofdvraag: 

 
Hoe kan de betrouwbaarheid van menselijke schattingen bij het bepalen van de informatie 
transparantie van een sourcing partnerschip effectief gemeten worden om tot een onderbouwd 
oordeel te komen over de geleverde prestaties gedurende het opzetten van een nieuw informatie 
product? 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn een aantal deelvragen opgesteld die beantwoord 
worden tijdens het onderzoek. Deze vragen helpen bij het vinden van een antwoord op de 
hoofdvraag en dragen bij aan de onderbouwing er van. 
 

1. Wat is informatie transparantie binnen de context van een samenwerkingsverband tussen 
sourcing partners? 

 
2. Welke manieren zijn er om informatie transparantie meetbaar te maken? 

 
3. Hoe worden menselijke schattingen gebruikt bij het meten van informatie transparantie? 

 
4. Wanneer zijn de menselijke schattingen voldoende onderbouwd om op te acteren? 

 
Om de deelvragen te beantwoorden worden eerst de definities vastgesteld waar gedurende het 
onderzoek mee gewerkt gaat worden, om zodoende tot een eenduidig begrip te komen. Hierna 
wordt gestart met het zoeken naar manieren om informatie transparantie te bepalen en meetbaar 
te maken. Na het meetbaar maken moet bepaald worden wanneer de informatie transparantie van 
een voldoende niveau is zodat er op de inschattingen geacteerd kan worden.  
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1.5.  Motivatie / relevantie  
Strategische samenwerkingsrelaties worden binnen het bedrijfsleven steeds vaker geïntroduceerd 
om concurrentievoordeel te behalen (Taylor, 2005). Om deze samenwerkingsrelaties te beoordelen 
wordt gebruik gemaakt van aan de ene kant harde cijfers in de vorm van KPI’s en aan de andere kan 
menselijke inschattingen, veelal in de volg van expert inschattingen. Toch blijken deze expert 
inschattingen in de praktijk van elkaar te verschillen en niet een realistische inschatting te geven van 
de daadwerkelijke situatie (Kahneman, Rosenfield, Gandhi, & Blaser, 2016). Ook het gebruik van 
KPI’s is niet zaligmakend op zich zelf doordat abstracte begrippen lastig zijn om in absolute zin 
meetbaar te krijgen (Austin en Hemsley, 1978), ter illustratie een beschikbaarheid van 99,9% 
procent bij een callcenter is goede uitslag maar als de kwaliteit van de dienstverlening vervolgens als 
slecht wordt ervaren door de klanten doet het callcenter het niet waar behoren. Uiteindelijk zal een 
combinatie van KPI’s en expert schattingen verstandig zijn om een completer beeld te krijgen van de 
samenwerkingsrelatie. 

Dit onderzoek is relevant voor bedrijven en organisaties omdat het inzicht verschaft in de menselijke 
schatting die gebruikt worden bij het beoordelen van een samenwerkingsrelatie. Middels dit 
onderzoek kunnen samenwerkende organisaties onderbouwd een oordeel geven over de mate 
waarin een organisatie transparant is in het delen van informatie binnen de samenwerkingsrelatie. 
Deze inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden om bij te dragen aan het periodiek beoordelen 
van de samenwerkingsrelatie en kan helpen bij de beslissing om de relatie voort te zetten.   

Binnen het onderzoeksgebied van sourcing partnerships en het beoordelen van 
samenwerkingsrelaties is al veelvuldig onderzoek uitgevoerd. Wanneer er echter dieper op het 
beoordelen wordt ingezoomd blijkt dat hier veelal menselijke schattingen worden gebruikt om een 
abstract begrip als informatie transparantie meetbaar te maken. Op dit vlak is een kennishiaat 
geconstateerd, er is binnen de eerder geschetste context nog weinig onderzoek gedaan naar de 
kwaliteit van menselijke schattingen (De Korte, 2019; Muit, 2018; Martin 2017).  
 
Het onderzoek draagt op theoretische niveau bij aan het vakgebied Business Processes. Hierbij 
draagt het onderzoek bij aan inzicht aan het vakgebied door zich te richten op het beoordelen van 
een strategische samenwerkingsrelatie voor de lange termijn. Middels het literatuuronderzoek 
wordt geprobeerd inzicht te verschaffen in de verschillende factoren waaraan een kwalitatieve 
schatting kan voldoen om tot een onderbouwd oordeel te komen. 
 

1.6.  Aanpak in hoofdlijnen 
Dit document is als volgt opgebouwd: 

• Hoofdstuk 1 bevat de context waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd, de probleemstelling, 
de relevantie van dit onderzoek en de uiteindelijke opdrachtformulering; 

• Hoofdstuk 2 bevat het theoretisch kader waarbinnen het literatuuronderzoek is uitgevoerd, 
de onderzoeksaanpak en de uitvoering. 

• Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van het uitgevoerde literatuuronderzoek 
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2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanpak van het literatuuronderzoek en wordt de uitvoering 
van het onderzoek toegelicht. 
 

2.1.  Onderzoeksaanpak 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de manier waarop het literatuuronderzoek wordt uitgevoerd om 
zodoende een antwoord te verkrijgen op de hoofd- en deelvragen. Om tot een gedegen 
onderbouwing te komen van het antwoord dient allereerst het doel van het onderzoek duidelijk te 
zijn zodat een onderzoeksopzet gemaakt kan worden.  
 
Onderzoeksdoel 
Het doel van het literatuuronderzoek tweedelig, waarbij het primair wordt uitgevoerd om antwoord 
te vinden op de hoofd en deelvragen welke beschreven staan in hoofdstuk 1.4-Opdrachtformulering.  
Secundair wordt het onderzoek uitgevoerd om een beeld te schetsen wat de huidige staat is van de 
wetenschappelijke literatuur, waarbij het gaat om (informatie-) transparantie binnen een sourcing 
partnership en het meetbaar maken van dit soort abstracte begrippen. 
 
Onderzoeksopzet 
Om een antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen zal er gebruik worden gemaakt van een 
kwalitatief onderzoek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek. Voor het 
literatuuronderzoek worden artikelen verzameld over sourcing partnership, informatie transparantie 
en menselijke schattingen. Voorafgaande aan het literatuuronderzoek is een urenbudget opgesteld 
van 50 uur. Deze uren zijn beschikbaar voor het zoeken naar literatuur om voldoende informatie te 
hebben om onderbouwd antwoord te kunnen geven op de hoofd- en deelvragen. Het beschikbare 
aantal uur is een beperkende invloed op de omvang van het literatuuronderzoek waardoor een 
zoekstrategie gehanteerd zal worden die resulteert in een beperkter onderzoeksdomein dan 
idealiter gewenst is. 

Voor de kwaliteit van het literatuuronderzoek is het van belang dat de gevonden literatuur relevant, 
betrouwbaar en volledig is. Om dit te waarborgen wordt er gebruik gemaakt van gerichte 
zoektermen, is er een zoekstrategie opgesteld en zijn er zoekfilters uitgedacht waarmee de literatuur 
gevonden kan worden binnen de verschillende zoekmachines. Deze informatie is terug te vinden in 
de onderstaande alinea’s. 

Het resultaat van de literatuurstudie zal een beschrijving zijn van de algemene begrippen die 
gedurende het onderzoek gebruikt worden en het neerzetten van de context waarbinnen het 
onderzoek wordt uitgevoerd. De gevonden literatuur wordt daarnaast gebruikt om antwoord te 
geven op de deelvragen van het onderzoeken en zal op directe en indirecte wijze bijdragen aan het 
beantwoorden van de hoofdvraag van het onderzoek. 

Het literatuuronderzoek is opgezet aan de hand van het proces van Saunders, Lewis & Thornhill 
(2015). Hierbij worden zoektermen opgesteld aan de hand van de onderzoeksvragen en het 
onderzoeksdoel. Voor een overzicht van de gebruikte zoektermen, zie tabel 1 – ‘Zoektermen’. Deze 
termen zijn zowel los als in combinatie met elkaar gebruikt om zo gericht tot bruikbare literatuur te 
komen. Hierbij is voornamelijk gebruik gemaakt van de Engelse terminologie omdat het aantal 
beschikbare bronnen in het Engels vele male groter is ten opzichte van het aantal Nederlandse 
bronnen, echter zijn de Nederlandse vertalingen van de zoektermen ook gebruikt om mee te 
zoeken.  
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• Estimation • Partnership 
• Human bias • Relational performance 
• Human estimates • Relationship 
• Human estimator  • Sourcing 
• Information transparency • Strategic 
• IT • Transparency 
• Measuring  
• Outsourcing  

Tabel 1 - Zoektermen 

Op basis van de zoektermen in tabel 1 zijn zoekopdrachten uitgevoerd waarbij relevante literatuur is 
gevonden voor het onderzoek. Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van een iteratief 
proces waarbij eerder verkregen informatie en inzichten zijn toegepast in latere zoekopdrachten. 
Vooral de aangeleverde documentatie vanuit de docent en de bronnenlijst van eerdere 
afstudeerverslagen hebben veel startpunten gegeven. Middels citation mining is vervolgens naar 
andere relevante artikelen gezocht. Specifiek is hierbij gebruik gemaakt van: 

• Forward Citation Search: een zoekopdracht om alle artikelen te vinden die terugverwijzen 
naar een specifiek artikel. Deze zoektocht kijkt vooruit in de tijd om te zien hoe dit artikel 
heeft bijgedragen aan het wetenschappelijke gesprek. 

• Backward Citation Search: een zoekopdracht om alle geciteerde verwijzingen in één artikel 
te vinden. Deze zoekopdracht kijkt terug in de tijd om te zien wat heeft geleid tot het artikel 
waarmee u begint. 

• Author Citation Search: een zoekopdracht om alle artikelen van een auteur of een groep 
auteurs te vinden. 

Zoekstrategie 
Er is tijdens het literatuuronderzoek gebruik gemaakt van de eerder genoemde zoektermen die 
zowel los als gecombineerd zijn ingevoerd in de zoekmachines Google Scholar en de Open 
Universiteit Bibliotheek. Zowel Google Scholar als de online bibliotheek van de Open Universiteit zijn 
zoekmachines waarmee het mogelijk is om op grote schaal en met relatief groot gemak een zeer 
groot scala aan (wetenschappelijke-) literatuur te doorzoeken. Er is gekozen om beide zoekmachines 
te gebruiken, waar Google Scholar meer artikelen heeft geïndexeerd waarbinnen gezocht kan 
worden zijn veel van deze artikelen alleen beschikbaar tegen betaling. Om deze beperking weg te 
nemen is de keuze gemaakt om de in Google Scholar gevonden artikelen binnen de OU bibliotheek 
in te zien. Op dit gebied is de zoekmachine van de Open Universiteit beter inzetbaar omdat de 
artikelen veelal, soms via een omweg, direct beschikbaar zijn om in te zien.  

Naast het zoeken met behulp van zoekmachines zijn er andere manieren gebruikt om tot relevante 
literatuur te komen. De begeleidende docent heeft gedurende het literatuuronderzoek meerdere 
malen literatuur aangereikt die gebruikt is als bron. Deze literatuur was de docent tijdens eerdere 
onderzoekstrajecten tegen gekomen en sluit aan bij het onderwerp van dit onderzoek. 
 
Daarnaast zijn er eerdere afstudeeronderzoeken uitgevoerd over het onderwerp sourcing binnen de 
Open Universiteit. Een aantal van deze verslagen zijn beschikbaar gemaakt door de docent, het 
zoeken naar deze verslagen (en andere) was niet meer mogelijk doordat de verslagen niet 
beschikbaar zijn binnen de dSPACE omgeving en niet op de nieuwe PURE omgeving van de Open 
Universiteit staan. 
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Tot slot zijn er bronnen aangeleverd door medestudenten die onderzoek uitvoeren over een 
soortgelijk onderwerp.  

Zoekfilters 
Omdat de zoekmachines ook resultaten tonen waarvan de kwaliteit niet vastgesteld is of waar de 
artikelen een andere taal zijn gepubliceerd wordt er gebruik gemaakt van een aantal filters om tot 
gerichtere resultaten te komen. De gebruikte filters staan hieronder beschreven en zijn voorzien van 
een toelichting om aan te geven waarom de filters zijn toegepast. 

Zoekfilter: Waarde: 
Taal Nederlands 

Engels 
Toelichting op de zoekfilter Taal: 
Doordat de wetenschappelijke literatuur op het gebied van sourcing en transparantie veelal in het 
Engels geschreven is, wordt tijdens het literatuuronderzoek gekeken naar zowel Engelse als 
Nederlandse literatuur. 

Zoekfilter: Waarde: 
Literatuursoort Boeken 

Master scripties 
Wetenschappelijke artikelen 

Toelichting op de zoekfilter Literatuursoort: 
Om tot een onderbouwd antwoord te  komen op de hoofd- en deelvragen is het van belang dat de 
bronnen waarop het onderzoek rust een bepaalde mate van kwaliteit bevatten. Om deze reden zijn 
wetenschappelijke artikelen en master scripties gekozen als literatuursoort. Daarnaast is de keuze 
gemaakt om ook gebruik te maken van boeken, hoewel hier de kwaliteit van de informatie niet altijd 
van de gewenste kwaliteit is omdat het geschreven kan zijn zonder dat er inhoudelijke reviews 
toegepast zijn. Echter door de combinatie met de zoekfilter ‘Peer-review’ wordt er vanuit gegaan dat 
de resulterende literatuur van een voldoende kwaliteit is om te gebruiken gedurende het 
literatuuronderzoek. 

Zoekfilter: Waarde: 
Vakgebied Computerwetenschappen 

Sociale wetenschappen 
Psychologie 
Bedrijfskunde 

Toelichting op de zoekfilter Vakgebied: 
De onderwerpen sourcing en menselijke schattingen leverden grote hoeveelheden gevonden 
artikelen binnen allerlei verschillende vakgebieden. Er is gekozen om een filtering toe te passen om 
relevantere artikelen te komen binnen het vakgebied waar het onderzoek plaatsvindt. 

 Zoekfilter: Waarde: 
Peer-review Ja 
Volledige tekst Ja 

Toelichting op de zoekfilter Overige: 
Er is gekozen om alleen gebruik te maken van volledige artikelen waarbij een peer review heeft 
plaatsgevonden. Op deze manier is geprobeerd om de betrouwbaarheid van de gevonden bronnen 
te borgen. Omdat dit te waarborgen heeft er voorafgaand aan de publicatie een inhoudelijke review 
plaats gevonden zo dat de context van de gevonden informatie duidelijk. Hierbij is het van belang 
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dat de gehele tekst beschikbaar is in tegenstelling tot een beperkt deel van het artikel of alleen 
belangrijke quotes om zodoende de context te snappen. 
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2.2.  Uitvoering 
Een eerste verkennende zoekopdracht waarbij gekeken is naar een combinatie van alle 
onderzoeksonderwerpen resulteerde in een zeer beperkt aantal artikelen. Deze constatering in 
combinatie met de toelichting van de begeleide docent dat er in het verleden maar in beperkte mate 
onderzoek is uitgevoerd over het onderzoeksonderwerp is de reden geweest om het 
onderzoeksonderwerp onder te verdelen in een aantal thema’s om het resultaat op relevante 
bronnen te vergroten. De onderwerpen van de gekozen thema’s zijn ‘Informatie transparantie bij 
sourcing partnerships’,  ‘Abstracte begrippen meetbaar maken’ en ‘Menselijke schattingen’.  

De drie thema’s voorzien gezamenlijk in de informatiebehoefte die nodig is om antwoord te geven 
op de hoofdvraag van het onderzoek. Om aan deze informatiebehoefte te voldoen is per thema 
vooraf een onderzoeksaanpak gedefinieerd waarin duidelijk wordt hoe het onderzoek wordt 
uitgevoerd en hoe antwoord gegeven gaat worden op de in hoofdstuk 1.4 gestelde hoofd- en 
deelvragen. 
 
Thema 1: Informatie transparantie bij sourcing partnerships 

Er is met dit thema gestart om basiskennis te vergaren over het onderzoeksonderwerp waarbij een 
viertal routes zijn bewandeld om tot relevante literatuur te komen: 

Documentatie aangereikt door docent 
Met daarin algemene en verwante artikelen, eerdere onderzoeken en 
algemene documentatie rondom literatuuronderzoeken en 
onderzoeksmethodieken. 
 

29 artikelen 

Documentatie van medestudenten 
Hierbij is bij specifieke documenten rondom andere 
onderzoeksonderwerpen (voornamelijk Customer Succes, 29 
artikelen) op basis van de titel en de abstract in het document 
bepaald of deze relevant waren voor het literatuuronderzoek. Bij alle 
andere documenten is tenminste de abstract en de conclusie 
doorgelezen om de relevantie te bepalen. 
 

113 artikelen 

Afstudeerslag van een vorige studie  
Met daarbij geraadpleegde bronnen (MBO, Sourcing maturity 
inzichtelijk maken om opties m.b.t. sourcing in te schatten). 
 

22 artikelen  
waarvan 11 relevant 
binnen de context van dit 
onderzoek 
 

(Online-) Bibliotheken  
Met focus op thema’s als ‘sourcing partnership‘ en ‘informatie 
transparantie‘.  

325 artikelen  
na toepassen van 
zoekfilters 

 
Bij het zoeken in de bibliotheek zoekmachines zijn een groot scala aan zoekquery’s gebruikt om tot 
een behapbare set aan artikelen te komen. Doordat sourcing en transparantie twee begrippen zijn 
die zeer veel resultaten teruggaven is er voor gekozen om een aantal termen te combineren. Hierbij 
gaven de zoekquery’s “(information transparency) AND (strategic partnership)” en “Relational 
performance” de meest bruikbare resultaten terug (respectievelijk 6.189 en 15.364 artikelen). 
Gezien deze grote hoeveelheid aan artikelen is er voor gekozen een eerste selectie te doen op basis 
van de naam van het artikel waarna 325 artikelen zijn gevonden. Een algemene constatering was dat 
het zoeken op de losse zoektermen, zowel binnen de Open Universiteit Bibliotheek als binnen 
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Google Scholar, resulteerde in vele miljoenen resultaten. De oorzaak is dat het 
onderzoeksonderwerp zich binnen meerdere domeinen afspeelt en dat begrippen als ‘transparency’ 
ook in andere domeinen, buiten ons onderzoeksdomein, gebruikt worden. Door het toevoegen van 
filters kan er scherper gezocht worden. Dit zorgt voor relevantere resultaten. Er is echter voor 
gekozen om de in hoofdstuk 2.1 gedefinieerde manier van zoeken te blijven hanteren. Door in het 
begin al zeer gericht te gaan zoeken naar artikelen, bijvoorbeeld door te filteren op basis van het 
werkveld van de publicatie, is gebleken dat relevante artikelen niet worden getoond. 

Uiteindelijk bleken vooral de artikelen van Schnackenberg en Tomlinson en van Sutton-Brady 
relevant bleken te zijn. Verder zoekquery’s zijn uitgevoerd om te kijken naar andere artikelen die de 
auteurs hebben geschreven die mogelijk aansluiten bij de onderzoeksvraag. Daarnaast is er gekeken 
naar de bronnen die de auteurs gebruikt en geciteerde hebben. Tot slot is voor de verschillende 
auteurs gekeken in welke andere onderzoeken ze geciteerd werken om via deze route tot mogelijk 
relevante informatie te komen. 

Uiteindelijk zijn de volgende artikelen geselecteerd voor de beantwoording van de vraag ‘Wat is 
informatie transparantie binnen de context van een samenwerkingsverband tussen sourcing 
partners?’. 

• Akkermans, H. A., Bogerd, P., & Doremalen, P. (2004). Travail, transparency and trust: A case 
study of computer-supported collaborative supply chain planning in high-tech electronics. 
European Journal of Operational Research, 53(2), 445-456. 

• Bloomfield, R., & O'Hara, M. (1999). Market Transparency: Who Wins and Who Loses? The 
Review of Financial Studies, 12(1), 5-35. Geraadpleegd van http://www.jstor.org/stable/2645985 

• Bouaziz, S. M., & Aourik, A. (z.d.). Transparency and disclosure of information in strategic 
alliances. Geraadpleegd van https://emnet.univie.ac.at/uploads/media/BOUAZIZ__Aourik.pdf 

• Chaudhury, A., Nam, K., & Rao, H. R. (1995). Management of Information Systems Outsourcing: 
A Bidding Perspective. Journal of Management Information Systems, 12(2), 131–159. 
https://doi.org/10.1080/07421222.1995.11518084 

• Cheon, M. J., Grover, V., & Teng, J. T. C. (1995). Theoretical Perspectives on the Outsourcing of 
Information Systems. Journal of Information Technology, 10(4), 209–219. 
https://doi.org/10.1177/026839629501000402 

• De Korte, N. (2019). Een maatstaf voor het gebruik van transparantie tijdens 
samenwerkingsverbanden. Geraadpleegd van 
https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/6W8R7cz9umgtTy0?path=%2FArticles%2FOther_Thes
es#pdfviewer 

• Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2012). Effects of Transparency on the Perceived 
Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment. Journal of 
Public Administration Research and Theory, 24(1), 137–157. 
https://doi.org/10.1093/jopart/mus048 

• Grimmelikhuijsen, S., & Welch, E. W. (2012). Developing and Testing a Theoretical Framework 
for Computer-Mediated Transparency of Local Governments. Public Administration Review, 
562–571. https://doi.org/10.2307/41506806 

• Granados, N., Gupta, A., & Kauffman, R. J. 2010. Information transparency in business-to-
consumer markets: Concepts, framework, and research agenda. Information Systems Research , 
21: 207-226 

• Hultman, J., & Axelsson, B. (2007). Towards a typology of transparency for marketing 
management research. Industrial Marketing Management, 36(5), 627–635. 
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2006.04.001 
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• Kalwani, M. U., & Narayandas, N. (1995). Long-Term Manufacturer-Supplier Relationships: Do 
They Pay off for Supplier Firms? Journal of Marketing, 59(1), 1. https://doi.org/10.2307/1252010 

• Lamming, R.C., Caldwell, N.D. and Phillips, W.E. (2004), “Supply chain transparency”, in New, 
S.and Westbrook, R. (Eds), Understanding Supply Chains, Oxford University Press,New York, NY, 
pp. 191-208. 

• Lamming, R., Caldwell, N., & Phillips, W. (2006). A Conceptual Model of Value-Transparency in 
Supply. European Management Journal, 24(2–3), 206–213. 
https://doi.org/10.1016/j.emj.2006.03.010 

• Larsson, R., Bengtsson, L., Henriksson, K., & Sparks, J. (1998). The Interorganizational Learning 
Dilemma: Collective Knowledge Development in Strategic Alliances. Organization Science, 9(3), 
285–305. https://doi.org/10.1287/orsc.9.3.285 

• McIvor, R. (2008). What is the right outsourcing strategy for your process? European 
Management Journal, 26(1), 24–34. https://doi.org/10.1016/j.emj.2007.08.008  

• Mohr, J., & Spekman, R. (1994). Characteristics of partnership success: Partnership attributes, 
communication behavior, and conflict resolution techniques. Strategic Management 
Journal, 15(2), 135–152. https://doi.org/10.1002/smj.4250150205 

• Nicolaou, A. I., & McKnight, D. H. (2006). Perceived Information Quality in Data Exchanges: 
Effects on Risk, Trust, and Intention to Use. Information Systems Research, 17(4), 332–351. 
https://doi.org/10.1287/isre.1060.0103 

• Parris, D. L., Dapko, J. L., Arnold, R. W., & Arnold, D. (2016). Exploring transparency: a new 
framework for responsible business management. Management Decision, 54(1), 222–247. 
https://doi.org/10.1108/md-07-2015-0279 

• Schnackenberg, A. K., & Tomlinson, E. C. (2014). Organizational Transparency. Journal of 
Management, 42(7), 1784–1810. https://doi.org/10.1177/0149206314525202 

• Sutton-Brady, C,  2001, Relationship  Atmosphere – The  Final Chapter,  17th IMP-conference, 
Oslo, Norway. https://www.researchgate.net/profile/Catherine_Sutton-
Brady/publication/238740005_Relationship_Atmosphere_-
_The_Final_Chapter/links/0f317537e993577529000000/Relationship-Atmosphere-The-Final-
Chapter.pdf 

• Tuten, T. L., & Urban, D. J. (2001). An Expanded Model of Business-to-Business Partnership 
Formation and Success. Industrial Marketing Management, 30(2), 149–164. 
https://doi.org/10.1016/s0019-8501(00)00140-1 

• Van der Linden, B. (2010). OM2: innovation within an outsourcing relationship. Geraadpleegd 
van 
https://www.ru.nl/publish/pages/769526/masterthesis_bart_van_der_linden_iom2_0_6_public.
pdf 

• Walumbwa, F. O., Luthans, F., Avey, J. B., & Oke, A. 2011. Authentically leading groups: The 
mediating role of collective psychological capital and trust. Journal of Organization Behavior , 32: 
4-24. 

• Willcocks, L. P., & Kern, T. (1998). IT outsourcing as strategic partnering: the case of the UK 
Inland Revenue. European Journal of Information Systems, 7(1), 29–45. 
https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000284 

 

Thema 2: Abstracte begrippen meetbaar maken 

Om transparantie te meten moet gekeken worden naar andere onderzoeksgebieden die gaan over 
het meten van begrippen zonder een absolute waarde. Hoewel hier veel informatie over is vanuit de 
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filosofie, psychologie en bedrijfskundige hoek is dit een onderwerp dat in de IT nog niet uitvoerig is 
onderzocht. Om deze reden zijn een drietal routes gekozen om tot relevante literatuur te komen: 

Documentatie aangereikt door docent 
Met daarin algemene en verwante artikelen, eerdere onderzoeken 
waarbij abstracte begrippen worden behandeld. 
 

6 artikelen 

Documentatie van medestudenten 
Hierbij is bij specifieke documenten rondom andere 
onderzoeksonderwerpen (voornamelijk Customer Succes, 29 
artikelen) op basis van de titel en de abstract in het document 
bepaald of deze relevant waren voor het literatuuronderzoek. Bij alle 
andere documenten is tenminste de abstract en de conclusie 
doorgelezen om de relevantie te bepalen. 
 

33 artikelen 

(Online-) Bibliotheken  
Met focus op thema’s als ‘measuring sourcing performance’ en 
‘measuring partnership performance’.  

17.351 artikelen  
na toepassen van 
zoekfilters, hiervan zijn 
de eerste 150 artikelen 
doorgenomen omwille 
van de beschikbare tijd. 

 
 

Om een beeld te krijgen van transparantie en wat het behelst om een abstract begrip meetbaar 
proberen te maken is er gekozen om tijdens thema 2 vooral te kijken naar eerdere onderzoeken van 
afstudeerders en de daarin gebruikte bronnen. Naast de afstudeerverslagen, documentatie van 
medestudenten en de door de docent aangereikte documentatie is er middels verschillende online 
bibliotheken gezocht naar relevante literatuur. Hierbij is als startpunt de term ‘abstract’ i.c.m. 
‘measuring’ gebruikt waarbij al gauw duidelijk werd dat het aantal resultaten te groot was om 
doorheen te spitten. Om deze reden is de zoekopdracht verder toegespitst op dit onderzoek door te 
zoeken op de termen ‘measuring sourcing performance’ en ‘measuring partnership performance’. 
Hoewel de resultaten set hierdoor minder omvangrijk was tijdens de eerste zoekronde was deze 
alsnog te groot om realistisch gezien te doorzoeken (15.000+ resultaten) ondanks dat er al 
verschillende filters waren toegepast. Om deze reden is gekozen om te kijken naar andere artikelen 
die de auteurs hebben geschreven die mogelijk aansluiten bij de onderzoeksvraag. Daarnaast is er 
gekeken naar de bronnen die de auteurs gebruikt en geciteerde hebben. Tot slot is voor de 
verschillende auteurs gekeken in welke andere onderzoeken ze geciteerd werken om via deze route 
tot mogelijk relevante informatie te komen.  

Uiteindelijk zijn de volgende artikelen geselecteerd voor de beantwoording van de vraag ‘Welke 
manieren zijn er om informatie transparantie meetbaar te maken?’. 

• Abrams, M. H., & Harpham, G. (2011). A Glossary of Literary Terms. Boston, MA: Cengage 
Learning. 

• De Korte, N. (2019). Een maatstaf voor het gebruik van transparantie tijdens 
samenwerkingsverbanden. Geraadpleegd van 
https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/6W8R7cz9umgtTy0?path=%2FArticles%2FOther_Thes
es#pdfviewer 
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Thema 3: Menselijke schattingen 

Voor thema 3 is op een viertal manieren gezocht naar relevante literatuur: 

Documentatie aangereikt door docent 
Met daarin algemene en verwante artikelen, eerdere onderzoeken en 
algemene documentatie rondom literatuuronderzoeken en 
onderzoeksmethodieken. 
 

10 artikelen 

Documentatie van medestudenten 
Hierbij is bij specifieke documenten rondom andere 
onderzoeksonderwerpen (voornamelijk Human estimation, 24 
artikelen) op basis van de titel en de abstract in het document 
bepaald of deze relevant waren voor het literatuuronderzoek. Bij alle 
andere documenten is tenminste de abstract en de conclusie 
doorgelezen om de relevantie te bepalen. 
 

42 artikelen 

Documentatie van collega  
Op aanraden van een collega, die meerdere studies heeft afgerond 
met betrekking tot psychologie, zijn een aantal boeken aangeschaft 
om een eerste introductie te krijgen tot het onderzoeksgebied. 
 

3 boeken, waarbij vooral 
het boek van Kahneman 
(2011) zeer waardevol 
was. 
 

(Online-) Bibliotheken  
Met focus op thema’s als ‘Human estimator‘ en ‘Human bias‘.  
 

1187 artikelen  
na toepassen van 
zoekfilters. Hiervan zijn 
alle 217 artikelen 
rondom ‘human 
estimator’ doorgenomen 
en de eerste 200 
artikelen rondom 
‘Human bias’ omwille 
van de beschikbare tijd. 
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Voor Thema 3 is de keuze gemaakt om allereest basiskennis te vergaren rondom menselijke 
schattingen waarbij op advies van een collega, met een achtergrond in psychologie, gekeken is naar 
het boek van Kahneman. Dit boek heeft een hoop inzicht verschaft en nieuwe begrippen 
geïntroduceerd welke gebruikt zijn tijdens de verdere zoektocht naar relevante literatuur.  
 
Uiteindelijk zijn de volgende artikelen geselecteerd voor de beantwoording van de vraag ‘Wanneer 
zijn de menselijke schattingen voldoende onderbouwd om op te acteren?’. 

• Clemen, R. T., & Winkler, R. L. (1999). Combining Probability Distributions From Experts in Risk 
Analysis. Risk Analysis, 19(2), 187–203. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1999.tb00399.x 

• Cooke, R. M., & Goossens, L. H. J. (2004). Expert judgement elicitation for risk assessments of 
critical infrastructures. Journal of Risk Research, 7(6), 643–656. 
https://doi.org/10.1080/1366987042000192237 

• Hill, G. W. (1982). Group versus individual performance: Are N?+?1 heads better than 
one? Psychological Bulletin, 91(3), 517–539. https://doi.org/10.1037/0033-2909.91.3.517 

• Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow (Paperback). London, Verenigd koninkrijk : 
Penguin Books Ltd. 

• Kahneman, D., Rosenfield, A. M., Gandhi, L., & Blaser, T. (2016). Noise: How to Overcome the 
High, Hidden Cost of Inconsistent Decision Making. Harvard Business Review, (October 2016). 
Geraadpleegd van https://hbr.org/2016/10/noise 

• Kaplan, S. (1992). ‘Expert information’ versus ‘expert opinions’. Another approach to the 
problem of eliciting/ combining/using expert knowledge in PRA. Reliability Engineering & System 
Safety, 35(1), 61–72. https://doi.org/10.1016/0951-8320(92)90023-e 

• Koehler, D. J., Brenner, L., & Griffin, D. W. (2002). The calibration of expert judgment: Heuristics 
and biases beyond the laboratory. Geraadpleegd van 
https://www.researchgate.net/publication/232541936_The_calibration_of_expert_judgment_H
euristics_and_biases_beyond_the_laboratory 

• Sutherland, W. J., & Burgman, M. (2015). Policy advice: Use experts wisely. Nature, 526(7573), 
317–318. https://doi.org/10.1038/526317a 
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probability. Cognitive Psychology, 5(2), 207–232. https://doi.org/10.1016/0010-0285(73)90033-
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• Vinkenburg, H. H. M. (1995). Stimuleren tot perfectie. Kritieke factoren bij het verbeteren van 
dienstverlening. (1ste editie). Deventer, Nederland: Wolters Kluwer Nederland B.V. 
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2.3. Resultaten literatuurstudie 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het literatuuronderzoek weergeven waarbij antwoord 
wordt gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek.  

De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: 

Hoe kan de betrouwbaarheid van menselijke schattingen bij het bepalen van de `informatie 
transparantie` van een sourcing partnerschip effectief gemeten worden om tot een onderbouwd 
oordeel te komen over de geleverde prestaties gedurende het opzetten van een nieuw informatie 
product? 
 
Om de bovenstaande onderzoeksvraag te beantwoorden zijn vier deelvragen opgesteld welke 
onderverdeeld zijn in drie thema’s: 

• Thema 1: Informatie transparantie bij sourcing partnership 
1. Wat is informatie transparantie binnen de context van een samenwerkingsverband 

tussen sourcing partners? 
 

• Thema 2: Meten van abstracte begrippen 
2. Welke manieren zijn er om informatie transparantie meetbaar te maken? 

 
• Thema 3: Menselijke schattingen 

3. Hoe worden menselijke schattingen gebruikt bij het meten van informatie transparantie? 
4. Wanneer zijn de menselijke schattingen voldoende onderbouwd om op te acteren? 

 
In dit hoofdstuk worden de bovenstaande thema’s behandeld en wordt antwoord gegeven op de 
individuele deelvragen. Tot slot wordt ingegaan op de hoofdvraag en wordt deze voorzien van een 
antwoord. 
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2.3.1.  Thema 1: Informatie transparantie bij sourcing partnerships 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het eerste thema, Informatie transparantie bij sourcing 
partnerships. Er wordt ingegaan op de definitie van een Informatie transparantie, uitleg gegeven 
over sourcing partnerships en de relatie tussen informatie transparantie en sourcing partnerships. 

Wat is informatie transparantie? 
Gedurende het onderzoek wordt veelal over informatie transparantie gesproken, daarom is het van 
belang de gehanteerde definitie helder te hebben. In het verleden hebben Schnackenberg en 
Tomlinson (2014) een literatuurstudie uitgevoerd met als doel om consensus te krijgen over het 
concept ‘informatie transparantie’ en de onderliggende aspecten welke bijdragen aan informatie 
transparantie. Het onderzoek resulteerde in de conclusie, er is nog geen sluitende definitie. Later 
literatuuronderzoek van De Korte (2019) bevestigd deze conclusie. Eén van de bevindingen uit de 
literatuurstudie van Parris, Dapko, Arnold & Arnold (2016) is dat het concept ‘transparantie’ 
voornamelijk binnen drie vakgebieden terugkomt als onderzoeksrichting, namelijk marketing, 
organisatie-wetenschappen en politicologie. Een tweede constatering uit dit onderzoek is dat het 
merendeel van het gevonden werk exploratief van aard is.  

Om deze redenen is het van belang duidelijkheid te verschaffen over het begrip transparantie 
binnen de context van dit onderzoek. Om te beginnen zal de definitie worden bepaald, gevolgd door 
het inzichtelijk maken van de positie van het begrip transparantie binnen een sourcing partnership. 
Het beginpunt is hierbij het literatuuronderzoek van Schnackenberg en Tomlinson (2014) aangevuld 
met artikelen waarin andere definities zijn gegeven voor het begrip Transparantie. Deze definities 
zijn hieronder opgesomd1: 

• Definitie 1: Grimmelikhuijsen en Welch (2012) 
“Transparency is defined as the disclosure of information by an organization that enables 
external actors to monitor and assess its internal workings and performance. “ 

• Definitie 2: Oxford dictionary (2019) 
“The quality of something, such as a situation or an argument, that makes it easy to 
understand.” 

• Definitie 3: van Dale woordenboek (2019) 
“Helder van opzet, makkelijk te doorzien.” 

• Definitie 4: Lamming, Caldwell en Phillips (2004) 
“The immediate suggestion is that transparency may be identified as an element within a set of 
elements,1 which make up both the activity and the nature of a specific relationship, rather than 
a general property of the bundle of interactions that might be termed the overall relationship 
between the two organizations.” 

• Definitie 5: Schnackenberg en Tomlinson (2014) 
“Transparency is the perceived quality of intentionally shared information from a sender” 

Het doel is om een definitie te vinden welke goed te begrijpen is en aansluit bij het onderzoek. 
Daarbij is, omwille van de beschikbare tijd voor het literatuuronderzoek, gekozen om zelf geen 
definitie vast te stellen maar om één van de reeds gevonden definities te hanteren als werkdefinitie. 
Om een reeds bestaande definitie te kiezen welke aansluit bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt 

 
 

1 De verschillende definities zijn in hun oorspronkelijke taal weergegeven om een vergelijking te maken zonder 
dat de vertaling van invloed is. 
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van de drie aspecten waaraan informatie transparantie kan worden waargenomen volgens 
Schnackenberg en Tomlinson (2014), weergeven in figuur 1. 

 

Figuur 1 - Informatie transparantie waarnemingen (Schnackenberg en Tomlinson, 2014) 

Disclosure (openheid) wordt gedefinieerd als de perceptie waarin relevante informatie wordt 
ontvangen op een tijdige manier (bijv. Bloomfield & O'Hara, 1999; Williams, 2008).  

Clarity (duidelijkheid) wordt gedefinieerd als het waargenomen niveau van helderheid en 
begrijpelijkheid van informatie ontvangen van een afzender (Schnackenberg en Tomlinson, 2014). 
Winkler (2000) geeft aan dat organisatie informatie op een duidelijke manier moet presenteren om 
gezien te worden als transparant. Hier bij is het van belang dat de informatie geen onbekende en 
vreemde talen bevat (Larsson, Bengtsson, Henriksson & Sparks, 1998), het vrij is van werkveld 
specifiek jargon  (Nicolaou & McKnight, 2006) en geen complexe wiskundige formules bevat 
(Granados, Gupta & Kauffman, 2010). Wanneer dit toch voorkomt kan de informatie niet als 
transparant gezien te worden. Duidelijkheid verschilt van `openheid` omdat het grotendeels gaat om 
de naadloze overdracht van betekenis van verzender naar ontvanger in plaats van de hoeveelheid of 
relevantie van gedeelde informatie (Schnackenberg & Tomlinson, 2014). 

Accuracy (nauwkeurigheid) wordt gedefinieerd als de perceptie dat informatie voor zover als 
mogelijk correct is gezien de relatie tussen zender en ontvanger. Het belang van nauwkeurigheid 
komt voort uit het perspectief dat informatie niet als transparant kan worden beschouwd als deze 
doelbewust bevooroordeeld of ongegrond is bedacht (Walumbwa, Luthans, Ave & Oke, 2011). 
Nauwkeurigheid verschilt ten opzichte van `openheid` en `duidelijkheid` omdat het gaat over de 
betrouwbaarheid van de information in plaats van de volledigheid of de begrijpbaarheid van de 
informatie. (Schnackenberg & Tomlinson, 2014). 

Samenvattend zeggen Schnackenberg en Tomlinson (2014): “Transparantie lijkt een functie te zijn 
van drie theoretisch haalbare en managementrelevante factoren: openheid, duidelijkheid en 
nauwkeurigheid. Openheid neemt toe naarmate belanghebbenden informatie als relevant en tijdig 
beschouwen; duidelijkheid wordt vergroot naarmate stakeholders informatie begrijpelijker vinden; 
en de nauwkeurigheid wordt verhoogd naarmate stakeholders informatie als betrouwbaarder 
ervaren. Elk van deze dimensies draagt op unieke wijze bij aan de algehele transparantie door het 
vertrouwen van belanghebbenden in de kwaliteit van de informatie die van de organisatie wordt 
ontvangen, te vergroten.” 

Op basis van de bovenstaande punten en het onderzoeksveld, sourcing partnerships, waarbinnen 
gesproken wordt over informatie transparantie is de keuze gemaakt om de volgende werkdefinitie 
te hanteren.  

“Informatie transparantie is de openheid, duidelijkheid en nauwkeurigheid van de gedeelde 
informatie door een organisatie naar een externe actor om de interne werking te monitoren.” 
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Waar deze definitie afwijkt van de andere definities is de verduidelijking die het geeft over de 
praktische invulling.  

(Out-)sourcing binnen een partnership 
Op dit moment is sourcing op het gebied van IT een zeer populair onderwerp en vele organisaties 
(meer dan 80 procent) maken er al gebruik van (McIvor, 2008).  Algemeen bekende voorbeelden van 
sourcing zijn bijvoorbeeld het uitbesteden van een IT servicedesk aan een andere organisatie omdat 
deze organisatie er meer kennis van heeft en het niet tot het primaire proces behoort van de 
organisatie die het werk uitbesteedt. 

Sourcing definities worden in vele studies besproken (Chaudhury, Nam, & Rao, 1995; Cheon, Grover, 
& Teng, 1995; L. P. Willcocks & Kern, 1998). De algemene sourcing definitie tijdens dit project is 
gebaseerd op deze studies en is als volgt: “Sourcing is het afnemen van een (compleet) deel IS/IT 
services van een of meerdere externe service providers om een organisatorische doelstelling te 
behalen.”.  

Outsourcing 
Met het uitbesteden van werkzaamheden aan een andere partij, ook wel outsourcing genoemd, 
wordt een afhankelijkheid gecreëerd tussen de twee partijen. Beide zijn namelijk afhankelijk van 
elkaar om inkomsten te kunnen genereren. Vrij vertaald wordt onder outsourcing verstaan, het 
uitbesteden van een bedrijfsactiviteit aan een specialist die deze activiteit vervolgens uitvoert. 

Een reden om voor outsourcing te kiezen is vanwege de verbeterde productiviteit (Kalwani & 
Narayandas, 1995), verbeterde dienstverlening, vergroting van het marktaandeel, winstgevendheid 
en mond-op-mond reclame (Tuten & Urban, 2001), verbeterde informatie uitwisseling, volume 
verhoging op verkoopgebied en klanttevredenheid (Mohr & Spekman, 1994). 

Om deze relatie, die ontstaan is door de afhankelijk, voorspoedig te laten voorlopen is het belangrijk 
dat beide partijen op de hoogte zijn van de verwachte prestaties en eisen die gesteld worden aan de 
samenwerking. Vaak wordt dit gedaan met behulp van Key Performance Indicators (KPI’s) waarin 
staat dat er minimaal 99% beschikbaarheid moet zijn of een omzet van een bepaald bedrag behaald 
moet worden. Deze KPI’s en andere gemaakte afspraken zijn vervolgens opgenomen in een contract 
of binnen een Service Level Agreement (SLA) waarin de te verwachte dienstverlening van een bedrijf  
staat beschreven. 
 
Daarnaast is er een tweede manier waarop sourcing plaats kan vinden, namelijk door het starten van 
een partnership. Deze wordt in de volgende alinea toegelicht. Dit is het type sourcing waar dit 
onderzoek zich met name op richt. 
 
Partnership 
Het spectrum waarbinnen een partnership vormgegeven kan worden is zeer divers. Dit gaat van 
partners waarbij de afspraak is gemaakt om samen te werken tot aan een joint-venture waar 
gezamenlijk een nieuwe organisatie wordt neergezet van waaruit samengewerkt wordt. 
Kenmerkend voor een sourcing partnership is de manier waarop gekeken wordt naar de onderlinge 
relatie tussen de organisatie. Deze samenwerking vindt plaats op basis van vertrouwen en dat alle 
betrokken partijen haar best doen om tot een succesvol resultaat te komen.  

Er zijn twee type partnerships (Bouaziz & Aourik, z.d.) waarbinnen een sourcing verband kan 
plaatsvinden, projectmatig of strategisch. Een projectmatige samenwerking wordt aangegaan om 
gedurende een project samen te werken en nadien geen verdere samenwerking meer te hebben. Bij 
een strategische samenwerking wordt verder gekeken dan alleen het project waarbinnen de 
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organisaties samen werken. De strategische samenwerking, waar de focus van dit onderzoek op ligt, 
wordt in de volgende alinea verder toegelicht.  

Strategisch 
Strategische samenwerking wordt gedefinieerd als een partnership voor de lange termijn tussen 
twee of meerdere organisaties die samen zaken doen om zo strategische doelen te behalen die 
gunstig zijn voor de partnerorganisaties (Bouaziz & Aourik, z.d.).  

Met behulp van de onderstaande visuele weergave (Figuur 2) wordt weergeven hoe een strategisch 
partnership binnen het sourcing domein gepositioneerd is en waar dit onderzoek zich op zal gaan 
richten.  

 

 

Figuur 2 - Visuele weergave van het domein waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd. 

Transparantie in relatie tot sourcing 
Volgens het onderzoek van Van der Linden (2010) kan de specifieke invulling van sourcing het best 
bepaald worden door alle karakteristieken in kaart te brengen. Linden constateerde dat er elf 
karakteristieken zijn die sourcing beschrijven: “type”, “duration”, “strategy”, “complexity”, “history”, 
“reason”, “location”, “impact”, “phase”, “essence” en “relationship”. 

Gedurende dit onderzoek zal gekeken worden naar het onderdeel “relationship”. Gedurende de 
verkennende fase van het literatuuronderzoek bleek dat op het gebied van “relationship” in 
combinatie met outsourcing al kennis beschikbaar is. Wanneer het echter gaat over hoe succesvol 
een samenwerking is blijft de literatuur terugvallen op het meten van ‘harde’ KPI’s zoals omzet. 
Onderzoek van Sutton-Brady (2001) geeft aan dat ook op een andere manier naar een relatie 
gekeken kan worden. Sutton-Brady definieert vijf sleuteldimensies wanneer het gaat om beschrijven 
en classificeren van een relationship, namelijk: macht/afhankelijkheid; vertrouwen/opportunisme; 
samenwerking/conflict; relatie verwachting; en nabijheid/afstand. 

Met behulp van dit raamwerk kan een samenwerkingsrelatie worden gekenmerkt door wederzijdse 
afhankelijkheid, vertrouwen, samenwerking en nabijheid waarbij twee of meer partijen een 
langdurige relatie willen en van elkaar verwachten dat ze een belangrijke rol spelen in de relatie.  
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Schnackenberg en Tomlinson (2014) stellen dat vertrouwen een directe verbinding heeft tot de 
perceptie van transparantie en een indirecte verbinding heeft tot de perceptie van betrouwbaarheid 
In hetzelfde onderzoek concluderen de onderzoekers dat de relatie tussen vertrouwen in een 
organisatie en de transparantie (van informatie) een gevolg zijn van de betrouwbaarheidsperceptie 
van de organisatie. Met behulp van de onderstaande visuele weergave (Figuur 3) wordt weergeven 
hoe (informatie-) transparantie gekoppeld zit binnen het aspect van sourcing.  

 

 
 

Figuur 3 - Visuele weergave van het te onderzoeken domein 

Conclusie 
Na het afronden van het literatuuronderzoek waarbij gekeken is naar de rol van ‘informatie 
transparantie’ binnen een sourcing partnership, kan geconcludeerd worden dat binnen een 
samenwerkingsrelatie de rol van informatie transparantie van belang is bij het neerzetten van de 
betrouwbaarheidsperceptie van een organisatie. Tevens heeft het literatuuronderzoek niet 
uitgewezen in welke mate informatie transparantie van invloed is op de betrouwbaarheidsperceptie. 
Met deze kennis, aangevuld met de informatie uit hoofdstuk 3.1 kan antwoord gegeven worden op 
deelvraag 1: 
 
Wat is informatie transparantie binnen de context van een samenwerkingsverband tussen sourcing 
partners? 
 
Informatietransparantie toont de welwillendheid van een organisatie om informatie te delen met 
een externe partij en de mate waarin de externe partij inzicht krijgt in het functioneren van de 
organisatie. Informatie transparantie maakt deel uit van de betrouwbaarheidsperceptie tussen 
samenwerkende organisaties en is hierdoor van belang, en van invloed, tijdens het beoordelen van 
de samenwerkingsrelatie. 
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2.3.2.  Thema 2: Meten van abstracte begrippen 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het tweede thema, namelijk het meten van abstracte begrippen. 
Dit is nodig om het abstracte begrip ‘transparantie’ te kunnen meten. Ten eerste wordt er ingegaan 
op de definitie van een abstract begrip. Ten tweede wordt er uitleg gegeven over de methodieken 
die gebruikt kunnen worden om abstracte begrippen te meten. Tot slot wordt beschreven wat/hoe 
er gemeten moet worden om de mate van transparantie te bepalen. 

Wat zijn abstracte begrippen? 
Voordat ingegaan kan worden op het meten van abstracte begrippen en de verschillende 
meetmethodes die hiervoor geschikt zijn, zal eerst vastgesteld moeten worden wat er onder een 
abstract begrip wordt verstaan. Het doel is om een definitie te vinden welke goed te begrijpen is en 
aansluit bij het onderzoek. Daarbij is omwille van de beschikbare tijd voor het literatuuronderzoek 
gekozen om zelf geen definitie vast te stellen maar om een van de reeds gevonden definities te 
hanteren als werkdefinitie. 

Deze definities zijn hieronder opgesomd2: 

• Definitie 1: Hülber (2007) 
The definition of an abstract concept is typically a list of other concepts or a short sequence of 
sentences and illustrations that define a quantity, such as “density” or describe a relationship 
between concepts.   

• Definitie 2: Oxford dictionary (2019) 
Existing as an idea, feeling, or quality, not as a material object. 

• Definitie 3: Abrams en Harpham (2011) 
An “abstract term” denotes either a class of things or else (as in “brightness”, “beauty”, “evil”, 
“despair”) qualities that exist only as attributes of particular persons or things. 

Gekozen is om de definitie van Abrams en Harpham (2011) te hanteren, deze beschrijving geeft 
naast een aantal voorbeelden een duidelijke omschrijving van het begrip. Vrij vertaald: Abstracte 
begrippen zijn een klasse van dingen of kwaliteiten die alleen bestaan als attributen van bepaalde 
personen of dingen. 

Meetmethodes 
Door helder te krijgen wat de mate van transparantie is bij een sourcing partnership kan de 
betrouwbaarheid van een sourcing partner voorzien worden van een onderbouwd waardeoordeel in 
de vorm van een score. De betrouwbaarheid van een partner is een van de vijf sleuteldimensies 
waarnaar gekeken wordt om een samenwerkingsrelatie te beoordelen. Daarnaast kan er gekeken 
worden naar de beslissingen die gemaakt worden gedurende het samenwerkingsverband waar 
(informatie-) transparantie van op invloed is, denk bijvoorbeeld aan de keuze om door te gaan met 
het ontwikkelen van een nieuw product. 

Na het uitvoeren van literatuuronderzoek blijkt dat het meten van het abstracte begrip 
‘transparantie’ niet eerder op grote wetenschappelijk schaal is uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat er 
maar zeer beperkt informatie te vinden is over geschikte meetmethodes, een conclusie die ook 
wordt onderschreven in het onderzoek van De Korte (2019).  

 
 

2 De verschillende definities zijn in hun oorspronkelijke taal weergegeven om een vergelijking te maken zonder 
dat de vertaling van invloed is. 
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Om het abstracte begrip transparantie op een consistente wijze te meten is het van belang om 
gebruik te maken van een gestandaardiseerde meetmethode en werkwijze zodat de resultaten 
reproduceerbaar zijn. Volgens Schnackenberg en Tomlinson (2014) zijn er drie abstracte 
componenten waarmee transparantie bepaald wordt, namelijk: 

- openheid; 
- duidelijkheid; 
- en nauwkeurigheid. 

Het zou daarom logisch zijn om deze componenten te meten, bijvoorbeeld aan de hand van een 
Likertschaal om een uitspraak te doen over de informatie transparantie van een organisatie. Op het 
onderzoek van De Korte (2019) na zijn er geen consistente richtlijnen gevonden in de literatuur 
waarmee het mogelijk is deze drie losse componenten te combineren om zo tot een algemene 
meting te komen van het begrip transparantie. De Korte (2019) geeft aan dat de door hem 
opgestelde en gehanteerde richtlijnen zich nog in een beginstadium bevinden en dat verder 
onderzoek nodig is. Zodoende is het van belang te kijken naar andere meetmethodes die een 
abstract begrip als transparantie wel meetbaar kunnen maken. Hier zijn gedurende het 
literatuuronderzoek twee meetmethodieken voor gevonden, namelijk de Fuzzy set-theorie en het 
Scoremodel. Beide meetmethodieken worden hieronder uitgelicht beginnend bij de Fuzzy set-
theorie gevolg door het Scoremodel. 

Fuzzy set theorie 
In het onderzoek van De Korte (2019) draagt de onderzoeker een prototype model aan waar met 
behulp van de Simple Fuzzy Set Controler (SFSC) het begrip ‘transparantie’ gemeten kan worden 
binnen een IT sourcing relatie. Een tweede onderzoek, uitgevoerd door Muit (2018), wordt een 
ander meetmodel met behulp van SFSC gepresenteerd. Hoewel het in dit geval niet gaat over het 
begrip transparantie richt het model van Muit (2018) zich wel op het meetbaar maken van abstracte 
begrippen. Dit geeft de indruk dat de Fuzzy set theorie als optie beschouwd kan worden om 
abstracte begrippen meetbaar te maken. Een bijkomend voordeel is dat het definiëren van fuzzy sets 
en fuzzy-regels relatief eenvoudig is en kan het een betrouwbare, consistente, geaggregeerde 
meting van (enigszins) vage entiteiten mogelijk maken (Martin, 2017). 

Een fuzzy set is een klasse objecten waarvan de samenstelling niet precies is gedefinieerd (Zadeh, 
1965). Fuzzy-sets bieden een betere weergave van de werkelijkheid dan de klassieke wiskundige 
binaire weergave (Dubois, Ostasjewicz & Prade, 2000) waarbij bijvoorbeeld alleen een ja/nee 
antwoord gegeven kan worden en hierdoor geen mogelijkheid biedt voor een antwoord wat er 
tussenin ligt. Bijna iedere wetenschappelijke tak maakt gebruik van fuzzy sets en het is inmiddels ook 
in de praktijk succesvol ingezet (Kahraman, Öztayşi en Onar, 2016). Deze uitspraak roept de vraag op 
wat fuzzy set theorie nu daadwerkelijk inhoud. Met de introductie van de fuzzy set theorie kwam 
ook de term fuzzy logic op de wereld. Wanneer men beslissingen neemt op basis van onnauwkeurige 
data en niet numerieke informatie spreekt Zadeh (1965) over Fuzzy logic. Martin (2017) beschrijft de 
fuzzy logica waarop de fuzzy set theorie is geformuleerd als volgt: “In a sense, fuzzy logic creates a 
hybrid world view, between the quantitative and the qualitative research perspective. Instead of 
needing so called crisp variable measurements, partial truths are allowed, making gradual valuations 
possible. In essence, this enables algorithmic precise and consistent measurements, yet very much 
corresponding to human intuition. Fuzziness is expressed in partial truths via membership functions. 
Fuzzy rules provide the possibility to aggregate various attributes into a single variable of interest.” 
Het is op dit punt waar fuzzy set theorie aansluit bij het meten van abstracte begrippen 
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In het literatuuronderzoek zijn twee concrete modellen gevonden waarmee het mogelijk is om een 
abstract begrip te meten met behulp van de fuzzy set theorie, het eerste model is dat van De Korte 
(2019). Het ontwerp van De Korte (2019) bevat vijf verschillende meetmodellen om de variabelen 
“Openheid”, “Duidelijkheid”, “Nauwkeurigheid”, “Transparantie” en “Vertrouwen” te meten. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een aantal sub-variabelen die tezamen een uitspraak doen over de te 
meten variabelen. Het resultaat van het model is een drie-, vier- of vijftal schalen waarmee de 
variabelen geclassificeerd kunnen worden. 

Als voorbeelduitwerking behandeld De Korte (2019) het begrip ‘openheid’, hiervoor wordt gekeken 
naar de mate van de hoeveelheid, beschikbaarheid en relevantie van de informatie. Met behulp van 
een onderzoeksteam dienen de volgende vragen gekwantificeerd te worden: 

1. In welke mate was de hoeveelheid geboden informatie voldoende om een besluit te 
kunnen nemen? 

2. In welke mate was de benodigde informatie vrij beschikbaar voor de belanghebbenden in 
het besluitvormingsproces? 

3. In welke mate was de geboden informatie relevant? 

De antwoorden kunnen vervolgens aan de hand van een aantal rekenregels geïnterpreteerd worden 
om tot een uitspraak te komen over het begrip ‘openheid’. 

Hoewel het onderzoek van De Korte (2019) direct aansluit op de vraag om informatie transparantie 
meetbaar te maken heeft het een aantal beperkingen. Een deel van het onderzoek is niet 
publiekelijk beschikbaar omdat er vertrouwelijke informatie in staat. Ook geeft De Korte aan dat het 
onderzoek resulteerde in een prototype van een meetmodel, maar dat dit model nog niet volledig 
doorontwikkeld is en dat er nog meer ontwerpcycli noodzakelijk zijn om aan alle 
ontwerpdoelstellingen te kunnen voldoen en om een toepas- en werkbaar meetmodel op te leveren. 

Het tweede model waarmee een abstract begrip gemeten is dat van Muit (2018). 

Net als in het geval van De Korte (2019) is het model van Muit (2018) gebouwd met behulp van de 
applicatie SimpleFuzzySetController (SFSC). Het is hiermee mogelijk om voorafgaande aan een 
onderzoek een rekenmethodiek op te zetten zodat op een betrouwbare en reproduceerbare manier 
gemeten kan worden. Met behulp van de SFSC is het mogelijk om verschillende concretere 
variabelen te bundelen om een maatstaf te maken voor een te meten abstract begrip. In het geval 
van Muit zijn dit de begrippen vertrouwensperceptie en risicoperceptie om hiermee één 
overkoepelende maatstaf op te stellen om bereidheid te meten. Om dit te realiseren zijn de 
volgende meetmodellen gemaakt: 

• Meetmodel 1: model dat de mate van vertrouwensperceptie kan bepalen. 
• Meetmodel 2: model dat de mate van risicoperceptie kan bepalen. 
• Meetmodel 3: model dat de mate van bereidheid om een samenwerking voort te zetten kan 

bepalen. 

Muit (2018) geeft in haar onderzoek meerdere voor- en tegenargumenten voor het gebruik van de 
fuzzy set-methodiek. Waarbij de algemene constatering is dat het zeer geschikt is voor een 
onderwerp waarbij het lastig is een weging te geven. Dit komt omdat er kan worden aangegeven in 
hoeverre bepaalde componenten elkaar compenseren. 

De keerzijde is dat het arbeidsintensief en lastig is om een correct model op te stellen, zeker 
wanneer er gebruik wordt gemaakt van meerdere variabelen. Dit resulteert in een buitensporige 
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hoeveelheid fuzzy-regels om een (enigszins) geloofwaardig meetmodel te construeren. Daarnaast 
betreft het abstracte materie waardoor het moeilijk te begrijpen kan zijn voor “experts” uit de 
praktijk. Tevens komt in de onderzoeken van De Korte (2019) en van Muit (2018) naar voren dat een 
abstract begrip niet te vatten is met behulp van een nominaal meetniveau, er dient daarom gekeken 
te worden naar een andere manieren om te meten. Hiervoor maakt De Korte (2019) in zijn 
onderzoek gebruik van een meetschaal waarbij er meerdere metingen moeten plaatsvinden om de 
tussentijdse veranderingen te meten. Voor het toepassen van de fuzzy set methodiek zullen in het 
geval van het meten van informatie transparantie meerdere meetmomenten plaats moeten vinden 
om een score te bepalen. Doordat er meerdere meetmomenten nodig zijn kan dit een negatieve 
invloed hebben op de doorloop van het meetproces. 

Bij het toepassen van de fuzzy set methodiek is het van belang rekening te houden met de kwaliteit 
van de in te voeren gegevens, deze is van invloed op het uiteindelijke resultaat. Omdat de 
invoerdata veelal verkregen wordt vanuit menselijke schattingen is het van belang dat deze 
schattingen betrouwbaar zijn. Eerdere onderzoeken (Martin, 2017; De Korte, 2019; Van Bree, 2017) 
bevestigen dit en geven aan dat de kwaliteit van de invoer afhankelijk is van kwaliteit van de 
menselijke schattingen. Martin (2019) suggereert dat het verbeteren van de invoer kwaliteit 
gerealiseerd kan worden door de mensen, verantwoordelijk voor het geven van de schattingen, 
voorafgaande te kalibreren ofwel te trainen. Om deze reden wordt in thema 3: Menselijke 
schattingen verder ingegaan op het onderwerp menselijke schatting en wordt onder andere gekeken 
naar de manieren hoe de kwaliteit van deze schattingen van een wenselijk niveau is. 

In het onderzoek van Muit (2018) een ander soort meetmethode gebruikt, namelijk het scoremodel. 
Deze methode wordt in de volgende paragraaf verder toegelicht. 

Scoremodel 
Het scoremodel berekend een score aan de hand van verschillende losse factoren waar een 
bijbehorende weging vast zit. Deze score in combinatie met de weging zorgen uiteindelijk voor een 
algehele score. Het kan hierbij dus zijn dat het antwoord op vraag 1 veel meer invloed heeft op het 
eindresultaat dan het antwoord van vraag 2. 

Het voordeel van een scoremodel is dat de geïnterviewde vaak al eerder met een scoremodel te 
maken heeft gehad, bijvoorbeeld door het invullen van een kieswijzer of enquête. Dit zorgt ervoor 
dat het vertrouwen in het scoremodel en het resultaat groot is. Daarnaast is het model relatief 
eenvoudig in te zetten wanneer er directe zaken uitgevraagd kunnen worden (Muit, 2018). 

Naast deze voordelen zitten er ook nadelen aan het gebruik van een scoremodel. Muit (2018) 
benoemd in haar onderzoek de volgende twee concrete problemen: Ten eerste dwingt het de 
respondent tot het maken van een weging in het antwoord, waarbij het kan ontbreken aan een 
onderbouwing. Het tweede punt is het gebrek aan een mogelijkheid om aan te geven dat het ene 
antwoord een ander antwoord compenseert. Een voorbeeld hierbij kan zijn dat resultaten van een 
leverancier niet denderend zijn maar dat er een hele grote inspanning wordt gedaan door de 
leverancier om dit te verbeteren.  
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Conclusie 
Na het afronden van het literatuuronderzoek, waarbij er gekeken is naar manieren waarop 
informatie transparantie meetbaar gemaakt kan worden, is de conclusie dat er twee methodieken 
zijn gevonden waarmee dit mogelijk is, namelijk met behulp van de fuzzy set techniek en door 
middel van een Scoremodel. De kanttekening die hierbij gegeven moet worden is dat voor de fuzzy 
set theorie twee verschillende technieken zijn gevonden om abstracte begrippen mee te meten, 
maar beide technieken bevinden zich op dit moment nog in een prototype fase. Voor wat betreft het 
Scoremodel is geen concreet voorbeeld gevonden waarmee een abstract begrip als informatie 
transparantie gemeten kan worden. Met deze kennis, aangevuld met de informatie uit ‘hoofdstuk 
3.2 - Thema 2: Meten van abstracte begrippen’ kan antwoord gegeven worden op deelvraag 2: 
 
Welke manieren zijn er om informatie transparantie meetbaar te maken? 
 
Er zijn twee methodes gevonden om een abstract begrip als informatie transparantie meetbaar te 
maken, het Scoremodel en de Fuzzy set theorie. De Fuzzy set theorie sluit van de gevonden opties 
het beste aan bij het uiteindelijke onderzoeksdoel, namelijk het meten van informatie transparantie. 
Tevens is er eerder onderzoek uitgevoerd door De Korte (2019) waarbij deze theorie al is toegepast 
om informatie transparantie mee te meten. 
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2.3.3.  Thema 3: Menselijke schattingen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het derde thema, menselijke schattingen. Allereerst worden de 
twee verschillende beslissingssystemen waarmee de mens keuzes maakt toegelicht. Daarna wordt 
uitleg gegeven over kwalitatieve schattingen en welke bewuste en onbewuste invloeden er 
plaatsvinden tijdens het maken van schattingen. Tot slot wordt ingegaan op het trainen van 
schatters en wat er komt kijken bij het maken van onderbouwde schattingen. 

Twee denksystemen 
In het begin van de jaren 90 van de 19de eeuw is de theorie ontstaan dat de mens op twee manieren 
beslissingen neemt, hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen associatieve en ware redenering 
(William James, 1890). In de loop der tijd is deze theorie opgepakt en verder doorontwikkeld waarbij 
de onderzoeken en ideeën van Kahneman (1974,2011) veelal gezien worden als de leidende 
gedachtegang op dit vlak. Kahneman (2011) stelt dat de mens beschikt over twee verschillende 
denksysteem, binnen zijn onderzoek staan deze bekend als systeem 1 en systeem 2. Systeem 1 
kenmerkt zich doordat het snel, automatisch en onbewust is en gedreven kan worden vanuit emotie. 
Het is een automatische reactie van de mens op het ontvangen van informatie, hierbij werkt het op 
basis van intuïties, indrukken en instinct. De tegenhanger hiervan, systeem 2, wordt gekenmerkt 
doordat het een inspanning vereist, trager is en doelbewuster is. De beslissing die voorkomen uit 
systeem 2 worden genomen door verschillende overwegingen, concepten en opties na te gaan om 
vervolgens een keuze te maken. De wetenschappelijke theorie achter de twee denksystemen staat 
bekend als ‘dual processing’, deze benaming komt voor uit het feit dat de twee systemen relatief 
onafhankelijk van elkaar werken.  

Waar men er veelal vanuit gaat dat systeem 2 de overhand heeft, de mens ziet zich immers als 
rationeel en analytisch, blijkt dat tot wel 95 procent van de beslissingen gemaakt worden vanuit 
systeem 1 (Kahneman, 2011). Zelfs al worden beslissing genomen op basis van rationele 
overwegingen blijken er overtuigingen, vooroordelen en intuïties van systeem 1 gebruikt te worden 
bij het maken van beslissingen. De oorzaak zit hem volgens Kahneman (2011) in het gegeven dat de 
mens maar een beperkte hoeveelheid mentale middelen heeft en dat er simpelweg teveel, tegelijk 
gebeurd om bewust van te zijn. Binnen de context van het kwalitatief schatten van 
informatietransparantie kan simpelweg niet alleen gekeken worden naar systeem 2 maar zullen ook 
factoren die invloed hebben op systeem 1 meegenomen moeten worden om zo tot een kwalitatieve 
schatting te komen. 
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Kwalitatieve schattingen en (on-)bewuste beïnvloedingen tijdens het schatten 
In 2016 hebben onderzoekers (Kahneman, Rosenfield, Gahndi & Blaser; 2016) een artikel geschreven 
over de hoge en verborgen kosten tijdens het maken van beslissingen binnen een organisatie. Hierin 
wordt gekeken naar het domein van de expertschattingen en wordt ingegaan op de vraag in welke 
mate het geschetste beeld overeen komt met de daadwerkelijke situatie. Een van de resultaten uit 
het onderzoek is dat experts een situatie veelal rooskleuriger inschatten dan het in realiteit 
daadwerkelijk is. Het gevolg hiervan is dat onbetrouwbare inschattingen gebruikt worden bij het 
maken van een beslissing en kan resulteren in het maken van een onjuiste beslissing. In het 
onderzoek van Sutherland en Burgman (2015) komt naar voren komt dat de accuraatheid en 
betrouwbaarheid van expertschattingen te lijden hebben onder cognitieve kwetsbaarheden. Daarbij 
hebben de experts last van deze kwetsbaarheden zonder dat ze er zelf erg in hebben, resulterend in 
een grote mate van overschatting van objectiviteit en betrouwbaarheid van de schatting. Beide 
onderzoeken geven aan dat er noodzaak is om inzicht te krijgen in de mate van beïnvloeding tijdens 
het maken van schattingen en dat simpelweg afgaan op de schatting van een expert niet resulteert 
in een kwalitatieve inschatting. 

Om tot een kwalitatieve schatting te komen dient eerst duidelijk te zijn wat er verstaan wordt onder 
een kwalitatieve schatting. Kwalitatieve schattingen zijn schattingen waar zo min mogelijk spreiding 
en bias aanwezig is. Deze twee begrippen kunnen het beste aan de hand van de visualisatie in figuur 
3 worden uitgelicht. Het doel hierbij is om zoveel mogelijk blauwe puntjes in de rode cirkel te 
krijgen. 

 
Figuur 4 - Bias versus Variance 

Bias 
In het geval van bias gaat het over plaatsing van de antwoorden, en hoe dicht deze liggen bij het 
uiteindelijke doel, in het voorbeeld van figuur 3 wordt dit weergegeven als de rode cirkel. Een hoge 
mate van bias (de onderkant van figuur 3) geeft aan dat de verkregen schattingen structureel 
afwijken. Een lage mate van bias (de bovenkant van figuur 3) geeft aan dat de verkregen schattingen 
structureel op het doel zijn gericht, met andere woorden de antwoorden liggen dicht bij het 
daadwerkelijke antwoord. Tversky en Kahneman (1973) definiëren een dertiental onderwerpen 
waardoor een schatting beïnvloed kan worden, een opsomming hiervan is te vinden in tabel 2.  
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Representativeness 
1. Insensitivity to prior probability of outcomes 
2. Insensitivity to sample size 
3. Misconceptions of chance 
4. Insensitivity to predictive accuracy 
5. Illusion of validity 
6. Misrepresentation of regression 

Availability 
7. Biases due to the retrievability of instances 
8. Biases due to the effectiveness of a search set 
9. Biases of imaginability 
10. Illusory correlation 

Adjustment and anchoring 
11. Insufficient adjustment 
12. Biases in the evaluation of conjunctive and disjunctive events 

Anchoring in the assessment of subjective probability distributions 
Tabel 2 - Heuristics and biases, Tversky en Kahneman (1973) 

Voor een uitgebreidere toelichting van de onderwerpen uit tabel 2 zie ‘hoofdstuk 5 – bijlage 1’ hier 
staat tevens per onderwerp een voorbeeldscenario ter verduidelijking van het soort beïnvloeding 
wat behandeld wordt.  

Variance 
Bij variantie, ook wel variance genoemd, gaat het over de mate van clustering en hoe dicht de 
punten bij elkaar staan. Een hoge mate van variance (de rechterkant van figuur 3) staat gelijk aan 
een grote spreiding tussen de antwoorden. Een lage mate van variance (de linkerkant van figuur 3) 
geeft aan dat de antwoorden heel dicht bij elkaar liggen. Van Bree (2017) zegt hierover dat om een 
goed oordeel te kunnen geven over de kwaliteit dient de spreiding in de antwoorden van de 
verschillende partijen zo klein mogelijk te zijn, om dit te bereiken dient er duidelijkheid en 
consistentie te zijn over de gebruikte begrippen. 

Kwalitatieve schattingen 
Wanneer een schatting gekenmerkt kan worden als ‘goed’ ligt in lijn met de definitie van kwaliteit 
uit het onderzoek van Vinkenburg (1985). Hierin wordt de volgende beschrijving gegeven van het 
begrip kwaliteit: Kwaliteit is als een onbepaald begrip. De betekenis van kwaliteit is 
contextafhankelijk en met een hoge variëteit mag er niet verwacht worden dat er een eenduidige 
definitie te vinden is.  

Wanneer de kwaliteit van een schatting als ‘goed’ gekenmerkt kan worden is situatie afhankelijk 
omdat ‘goed’ een relatief begrip is dat kan verschillen per persoon en per situatie. Zo kan vanuit de 
schatter ‘goed’ op een andere manier gezien worden als door de gebruiker van de schattingen. Ook 
zal ‘goed’ in voorbeeld situatie één 5 van de 10 gevallen zijn en in situatie twee 10 van de 10 zijn 
gevallen zijn. Echter hoe kan een schatting worden verbeterd indien deze niet als ‘goed’ wordt 
bevonden? 
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Verbeteren van menselijke schattingen 
In een wereld waar steeds meer data verzameld en verwerkt wordt zijn algoritmes in staat op een 
consistente manier schattingen te maken, echter hebben Koehler, Brenner en Griffin (2002) 
vermoeden dat er altijd menselijke schattingen gemaakt blijven worden wanneer het gaat om 
subjectieve waarschijnlijkheid of kansen op unieke gebeurtenissen. Tevens zeggen Koehler et. Al. 
(2002) dat veel van de schattingen, zelfs schattingen door experts, niet als voldoende kunnen 
worden gezien. Zodoende kan gesteld worden dat de kwaliteit van een schatting niet (alleen) 
afhankelijk is van de domeinkennis van een schatter maar dat er andere factoren aanwezig zijn die 
invloed hebben op de kwaliteit van de schattingen. Clemen en Winkler (1999) hebben hier in het 
verleden onderzoek naar gedaan en kwamen tot de conclusie dat er twee type benaderingen te 
definiëren zijn als het gaat om het verkrijgen van kwalitatieve schattingen, een gedragsbenadering 
en een wiskundige benadering. 

• Gedragsmethoden richten zich op de interactie tussen de experts/schatters met het oog op 
het bereiken van homogeniteit van informatie welke relevant is voor de schatting van de 
experts. Door deze interactie zijn sommige gedragsbenaderingen, zoals de benadering van 
Kaplan's informatie-expert (Kaplan, 1992), gericht op het verkrijgen van overeenstemming 
tussen de experts. Clemen en Winkler (1999) hebben onderzoek uitgevoerd waarin gekeken 
is naar het maken van schattingen als individu ten opzichte van groepsschattingen. Dit 
resulteerde in de conclusie dat over het algemeen groepen doorgaans beter presteren dan 
de gemiddelde persoon, maar de beste persoon in een groep presteert vaak beter dan de 
groep als geheel. Deze conclusie wordt bevestigd in onderzoek uitgevoerd door Hill (1982) 
waarin gekeken is naar 50 jaar aan onderzoeken op het gebied van besluitvorming. 

• De wiskundige methoden construeren een beoordeling per te schatten variabele door 
procedures of analytische modellen toe te passen die de schatting beoordelen. Een 
voorbeeld hiervan is door middel van een gelijke weging de beoordelingen van de 
individuele experts te aggregeren om zodoende tot een enkele schatting te komen. 

Het is tevens ook mogelijk om een hybride vorm te gebruiken van de twee verschillende 
benaderingen. Hierbij zal eerst de gedragsbenadering worden gebruikt tijdens het verkrijgen van de 
schattingen gevolgd door de wiskundige benadering in de vorm van een model of rekenregel waarbij 
de schattingen van de verschillende schatters samengevoegd worden tot één uiteindelijk antwoord. 

De resultaten uit het onderzoek van Clemen en Winkler (1999) suggereren dat een wiskundige  
methode om tot een schatting te komen tot een beter resultaat leidt dan wanneer er puur wordt 
afgegaan op een intuïtieve en on-gekalibreerde schatting. Een tweede conclusie is dat wiskundige en 
gedragsmatige benaderingen over het algemeen vergelijkbaar zijn in prestaties, waarbij de 
wiskundige methodieken een kleine voorsprong hebben. Wat wiskundige combinatiemethoden 
betreft, presteren eenvoudige combinatieregels (bijvoorbeeld een eenvoudig gemiddelde) over het 
algemeen vrij goed (Clemen en Winkler, 1999). Complexere regels presteren soms beter dan de 
eenvoudige regels, maar ze kunnen enigszins gevoelig zijn, wat in sommige gevallen tot slechte 
prestaties leidt (Clemen en Winkler, 1999). Een vergelijking van gedragsbenaderingen levert geen 
eenduidige conclusies op (Clemen en Winkler, 1999). Dit suggereert dat de ideale situatie neerkomt 
op de beoordelingen van individuele schatters zonder enige interactie tussen de schatters, gevolgd 
door eenvoudige wiskundige methode om tot één schatting te komen waardoor de beoordelingen 
van de individuele schatter op basis van hun kwaliteit worden gewogen (Cooke & Goossens, 2004). 
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Kalibratie van individuele schatters 
Bij het kiezen van schatters wordt veelal de keuze gemaakt om experts te gebruiken, maar hoewel 
het verwerven van expertise soms kan resulteren in een goede filtering, zorgt het zelden voor een 
goede kalibratie (Koehler et al, 2002). Kalibratie betekend binnen deze context het bepalen van de 
afwijking van een schatter om vervolgens met behulp van training tot een zo goed mogelijke 
schatting te komen. In het onderzoek van Clemen en Winkler (1999) is naar voren gekomen dat 
schattingen verbeterd worden wanneer er spraken is van kalibratie. Het trainen van de schatter in 
kansberekening en statistieken is essentieel om de kalibratie te verbeteren (Clemen & Winkler, 
1999). Onderzoek van Steward en Lusk (1994) geeft een lijst van zeven vaardigheden welke getraind 
kunnen worden aan de hand van 23 methodes, zie tabel 3 voor een overzicht van deze punten. 
Hoofdstuk 5 - Bijlage 2 bevat een toelichting op de vaardigheden componenten die ingezet kunnen 
worden om schattingen te verbeteren aan de hand van vaardigheden die nodig zijn voor een goede 
kalibratie.  

 
Tabel 3 - Components of skill addressed by selected methods for improving forecasts, Steward en Lusk (1994)  
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Conclusie 
Bij het maken van schattingen maakt men gebruik van twee verschillende denksystemen. Voor beide 
systemen wordt gebruik gemaakt van schattingen en kan de schatter beïnvloed worden. Om tot een 
kwalitatieve en betrouwbare schatting te komen is het van belang de beïnvloeding van de schatter 
zo klein mogelijk te maken, bijvoorbeeld door middel van kalibratie van de schatter, een wiskundig 
rekenmodel of door de schatters als groep een schatting uit te laten brengen. Al deze hulpmiddelen 
kunnen ingezet worden om de deelvraag van thema 3 te beantwoorden: 

Wanneer zijn de menselijke schattingen voldoende onderbouwd om op te acteren? 

Het antwoord op deze vraag is per casus verschillend, de mate wanneer iets voldoende of 
onvoldoende is zal per situatie afkunnen wijken. Daarom kan alleen gesteld worden dat een 
menselijke schatting voldoende onderbouwd is wanneer er tijdens het maken van de schatting, of na 
afloop, rekening is gehouden met de bias en heuristieken die van invloed zijn op de individuele 
schatting en dat er actie is ondernomen om deze beïnvloeding tegen te gaan.  
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2.4.  Conclusie literatuurstudie 
In deze conclusie wordt getracht antwoord te geven op de hoofdvraag van dit onderzoek: 

Hoe kan de betrouwbaarheid van menselijke schattingen bij het bepalen van de informatie 
transparantie van een sourcing partnerschip effectief gemeten worden om tot een onderbouwd 
oordeel te komen over de geleverde prestaties gedurende het opzetten van een nieuw informatie 
product? 
 
Binnen een sourcing partnership wordt het aspect informatie transparantie gebruikt om de 
betrouwbaarheidsperceptie van een sourcing partner mede te bepalen. Door helder te krijgen wat 
de mate van transparantie is bij een sourcing partnership kan de betrouwbaarheid van een sourcing 
partner voorzien worden van een onderbouwd waardeoordeel in de vorm van een score. De 
betrouwbaarheid van een partner is een van de vijf sleutelprincipes waarnaar gekeken wordt om 
een samenwerkingsrelatie te beoordelen. Met dit uitgangspunt is onderzocht welke methodieken 
beschikbaar zijn om een abstract begrip als informatie transparantie meetbaar te maken. Na het 
uitvoeren van literatuuronderzoek blijkt dat het meten van een abstract begrip als informatie 
transparantie niet eerder op grote wetenschappelijk schaal is uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat er 
maar zeer beperkt informatie te vinden is over geschikte meetmethodes, een conclusie die ook 
wordt onderschreven in het onderzoek van De Korte (2019). Het onderzoek heeft echter wel twee 
methodieken opgeleverd, het Scoremodel en de Fuzzy set methodiek waarbij de laatstgenoemde al 
eerder is ingezet om informatie transparantie meetbaar mee te maken. Middels een van deze 
meetmethodieken is het mogelijk om informatie transparantie tot op zekere hoogte meetbaar te 
maken. 

Ongeacht de gekozen methodiek, zal er gebruik gemaakt worden van menselijke schattingen om 
data te verkrijgen welke gebruikt kan worden binnen de meetmethodiek. Menselijke schattingen zijn 
in de basis goed om te gebruiken als data, echter dient er rekening gehouden te worden met het feit 
dat de schattingen onderhevig zijn aan (on-)bewuste beïnvloedingen, met onbetrouwbare 
schattingen als gevolg. Volgens Tversky en Kahneman (1973) zijn er twaalf soorten beïnvloedingen 
waarbij eenieder het eindresultaat van de schatting kan kleuren. Het reduceren van deze 
beïnvloeding kan middels twee benaderingen, een gedragsbenadering en een wiskundige 
benadering (Clemen en Winkler, 1999). Literatuur op het gebied van menselijke schattingen en de 
biasen waar de schattingen aan onderhevig zijn is zeer uitgebreid en heeft zelfs een eigen tak binnen 
de psychologie, beslissingstheorie. 

In figuur 5 – Samenvatting literatuuronderzoek wordt in een beknopt overzicht weergeven wat de 
resultaten per stap van het literatuur onderzoek zijn. 
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Figuur 5 – Samenvatting literatuuronderzoek 

 

  

Hoofdvraag literatuuronderzoek

Hoe kan de betrouwbaarheid van menselijke schattingen bij het bepalen van de informatie transparantie van een sourcing partnerschip effectief gemeten worden om tot een 
onderbouwd oordeel te komen over de geleverde prestaties gedurende het opzetten van een nieuw informatie product?

Deelvraag 1

Wat is informatie transparantie binnen de context van 
een samenwerkingsverband tussen sourcing partners?

Conclusie 1

Informatietransparantie toont de welwillendheid van 
een organisatie om informatie te delen met een 

externe partij en de mate waarin de externe partij 
inzicht krijgt in het functioneren van de organisatie.

Deelvraag 2
Welke manieren zijn er om informatie transparantie 

meetbaar te maken?

Conclusie 2

Er zijn twee methodes gevonden om een abstract 
begrip als informatie transparantie meetbaar te 
maken, het Scoremodel en de Fuzzy set theorie.

Conclusie literatuuronderzoek

- Er zijn meetmethodes om abstracte begrippen zoals informatie transparantie mee te meten, achter zijn deze tot op heden maar zeer beperkt onderzocht en toegepast.
- Het is niet definitief te zeggen wanneer een schatting voldoende onderbouwd is omdat dit afhankelijk is van de context waarin het wordt gedaan. Wel kunnen er stappen ondernomen 

worden om een schatting betrouwbaarder te maken.

Deelvraag 3

Wanneer zijn de menselijke schattingen voldoende 
onderbouwd om op te acteren?

Conclusie 3

Er kan alleen gesteld worden dat een menselijke 
schatting voldoende onderbouwd is wanneer er 
tijdens het maken van de schatting, of na afloop, 

rekening is gehouden met de bias en heuristieken die 
van invloed zijn op de individuele schatting en dat er 
actie is ondernomen om deze beïnvloeding tegen te 

gaan.
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2.5. Vervolgonderzoek n.a.v. literatuurstudie 
In het literatuuronderzoek is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van menselijke 
schattingen bij het bepalen van de informatie transparantie binnen een sourcing partnerschip. 
Hieruit is gekomen dat er meetmethodieken beschikbaar zijn waarmee het mogelijk is een abstract 
begrip als informatie transparantie meetbaar te maken. In eerdere onderzoeken van Kerpershoek 
(2018) en De Korte (2019) is gekozen om informatie transparantie te bepalen aan de hand van een 
fuzzy set model. Hierdoor waren de onderzoekers in staat om een meting uit te voeren waarna een 
indicatie gegeven kon worden over de mate van transparantie. Waar in de onderzoeken van 
Kerpershoek (2018) en De Korte (2019) gekozen is voor een zeer uitgebreide manier om 
transparantie te bepalen kan de vraag gesteld worden of dit zijn doel niet voorbijschiet. Met het 
toepassen, en ontwikkelen, van een fuzzy set model gaat relatief veel tijd gemoeid en het vereist 
een hoge mate van kennis van de fuzzy set methode. Niet iedere organisatie heeft de kennis in huis 
om via deze route informatie transparantie te meten, daarnaast zal de benodigde tijdsinvestering 
niet voor ieder samenwerkingsverband wenselijk en/of noodzakelijk zijn.  

In conclusie, er zijn situatie waarbij het niet wenselijk is om informatie transparantie middels de 
fuzzy set methode te bepalen. Dit betekent echter niet dat het inzichtelijk krijgen van transparantie 
geen toegevoegde waarde heeft voor een organisatie. Kan informatie transparantie daarom niet op 
een andere, en mogelijk beter passende, manier bepaald kan worden?  

Middels de volgende analogie wordt duidelijk wat hier mee wordt bedoeld. 

Stel je bent bij een meertje en hebt het idee om te gaan zwemmen, hoe bepaal je nu of het water 
niet te koud is? Hiervoor kunnen verschillende meetmanieren gebruikt worden, echter de meest 
praktische is vaak simpelweg je voet in het water te steken en te voelen hoe koud het water is. Nu is 
deze meting niet zo nauwkeurig als wanneer een thermometer wordt gebruikt maar geeft de meting 
wel een stuk sneller en goedkoper antwoord op de uiteindelijke vraag of het water te koud is om in 
te zwemmen. Deze simpele meetmethode voldoet immers heel goed aan de meetdoelstelling. 

Een soortgelijke situatie kan ook voor het bepalen van transparantie gelden. Hier kan namelijk ook 
gekeken worden naar het meetinstrument, de bijbehorende soort meetschaal en in welke mate 
beide aansluiten bij de uiteindelijke meetdoelstelling. Door simpelweg de meest uitgebreide 
meetschaal en meetmethode toe te passen zal mogelijk een gedetailleerder en beter onderbouwd 
antwoord gegeven worden, maar tegen welke kosten? Langere doorlooptijden, meerdere 
meetmomenten en een zeer specifiek antwoord zijn misschien niet altijd nodig bij een situatie 
waarin een simpele goed/niet goed ook volstaat als antwoord. 

Voor het empirisch onderzoek is gekozen om op deze route verder de gaan, namelijk het 
onderzoeken van de verschillende meetmethodes en wanneer deze van toepassing kunnen zijn. 
Waar in eerdere onderzoeken van Kerpershoek (2018) en De Korte (2019) de focus lag op het zo 
gedetailleerd en onderbouwd mogelijk meten van transparantie zal de focus van het 
vervolgonderzoek liggen op de vraag eerder in het traject gesteld hoort te worden, namelijk: 

Welke meetschaal is minimaal nodig om een bruikbaar en voldoende onderbouwd oordeel te krijgen 
van de meetdoelstelling bij het bepalen van transparantie?  

De keuze voor de bovenstaande hoofdvraag is drieledig, allereest gaat het om een nieuw 
onderzoeksveld waarin nog veel exploratief onderzoek uitgevoerd kan worden. Hierin verschilt het 
aanzienlijk ten opzichte van het onderbouwen van schattingen, een vakgebied waar vanuit 
meerdere wetenschappelijke takken al eerder onderzoek naar is uitgevoerd en tot op heden nog 
geen volledig antwoord voor is gevonden. Ten tweede ligt het meer in lijn met de persoonlijke 
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interesse en kennisgebieden van de onderzoeker. Tot slot is er het tijdsaspect waarbinnen het 
onderzoek wordt uitgevoerd. Voor het vervolgonderzoek is tussen de 100 en 150 uur beschikbaar 
wat resulteert in een strak afgebakende onderzoeksvraag waarin niet al te veel andere onderwerpen 
aan bod komen. 
 
Waar eerder in dit hoofdstuk middels een metafoor is uitgelegd waarom het van belang kan zijn 
verschillende meetmethodes te hebben is het belang bij het bepalen van transparantie nog 
onderbelicht gebleven. 
 
Waar de reeds beproefde fuzzy set methodiek een zeer gedetailleerde onderbouwing geeft van de 
mate van transparantie is deze detaillering niet noodzakelijk om tot de mate van transparantie te 
komen. Deze detaillering en onderbouwing moet in lijn liggen met de doelstelling van de organisatie. 
Wanneer deze als doel heeft om te bepalen of een samenwerkingsrelatie goed verloopt is het 
wellicht voldoende om hier met een goed of niet goed op te antwoorden. Voor het verkrijgen van dit 
antwoord kan misschien een andere meetmethode ingezet worden die sneller en/of goedkoper is. 
Hierbij is de doelstelling van de organisatie anders dan de reeds onderzochten casussen van 
Kerpershoek (2018) en De Korte (2019. Om deze reden wordt gekeken naar andere meetmethodes 
die een organisatie heeft om transparantie te meten. 
 
De huidige staat van wetenschappelijke literatuur beschrijft één type meetmethode waarmee 
onderzoekers in staat zijn geweest om de mate van transparantie te bepalen binnen een 
samenwerkingsverband. Veelal ging het hier om grote, omvangrijke projecten waar veel tijd en inzet 
van andere medewerkers mee gepaard ging. Voor kleinere projecten, projecten met een kleine 
projectgroep of projecten waar een hoge tijdsdruk bij aanwezig is zou het betekenen dat het niet 
haalbaar zou zijn om transparantie te bepalen. Dit klinkt niet logisch, transparantie is immers een 
van de beslissende factoren als het gaat over de betrouwbaarheid van een partner binnen een 
samenwerkingsrelatie en zou logisch geredeneerd daarom altijd bekend moeten om tot een goede 
inschatting te komen. De betrouwbaarheid van een partner, en het vaststellen hiervan, zou niet 
moeten afhangen van de grote van een project(groep).  
 
Om te achterhalen welke andere meetmethodes geschikt kunnen zijn dienen een aantal onderdelen 
uitgezocht te worden: 

• Wat zijn geschikte meetschalen voor het bepalen van transparantie? 
• Wanneer kan men spreken over een bruikbaar en voldoende onderbouw oordeel? 
• Wat zijn meetdoelstellingen bij het bepalen van transparantie? 

 
Om antwoord te geven op deze vragen zal gebruik worden gemaakt allereerst ingegaan worden op 
meetschalen. Voor wat betreft meetschalen erkend de huidige wetenschappelijke literatuur een 
viertal verschillende meetschalen, deze zijn als volgt:  

• Nominale schaal 
Het benoemen van de waarde om deze te categoriseren waarbij de bedoeling is om alleen 
de identiteit van de objecten te krijgen, bijvoorbeeld het serienummer van een product. 

• Ordinale schaal 
De ordinale meetschaal maakt het mogelijk objecten te ordenen volgens een bepaalde 
karakteristiek. Er zijn binnen deze karakteristiek verschillende categorieën te vormen waarbij 
een duidelijk verschil aanwezig is tussen de categorieën (Demeulemeester, 2008). Een 
voorbeeld van een ordinale schaal is: eens, neutraal, oneens. 
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• Interval schaal 
De interval schaal vereist gelijke intervallen tussen twee opeenvolgende objecten, maar de 
oorsprong van de schaal mag willekeurig worden vastgelegd (Demeulemeester, 2008). Een 
concreet voorbeeld hiervan is het meten van temperatuur in Celsius. 

• Ratio schaal 
Bij de ratio meetschaal is sprake van gelijke intervallen tussen twee opeenvolgende objecten 
met een absoluut nulpunt (Demeulemeester, 2008). Een voorbeeld van een ratio schaal is 
het meten van een afstand. 

Door gebruik te maken van wetenschappelijk erkende meetschalen wordt de validiteit van de 
meetschaal verantwoord, tevens is er ook veel informatie beschikbaar over de voor- en nadelen van 
meetschalen en hoe deze het beste gebruikt kunnen worden. De kanttekening die hier echter bij 
gegeven moet is worden dat het gebruik van meetschalen binnen de context van het meetbaar 
maken van informatie transparantie nog niet eerder is onderzocht. Hierdoor is het onduidelijk of 
deze meetschalen überhaupt inzetbaar zijn. 

Voor het toepassen van een van de vier meetschalen is het noodzakelijk om te achterhalen wanneer 
een meetschaal gebruikt kan en mag worden, maar misschien nog wel belangrijker waarvoor de 
desbetreffende meetschaal niet gebruikt kan worden. Op deze manier kan geborgd worden dat een 
meetschaal op de correcte wijze wordt ingezet. Doordat meetschalen al langere tijd binnen allerlei 
verschillende wetenschappelijke takken gebruikt worden is hier zeer veel informatie over 
beschikbaar in de vorm van literatuur. Op deze manier is duidelijk geworden dat voor het meten van 
een abstract concept als transparantie de laatste schaal (Ratio) af valt, er is immers geen absoluut 
nulpunt als het gaat om transparantie. Om deze reden wordt in het onderzoek naar meetmethodes 
alleen gekeken naar de eerste drie schalen. Hiermee wordt ook antwoord gegeven op de vraag ‘Wat 
zijn geschikte meetschalen voor het bepalen van transparantie?’. 

Om transparantie te meten is het hebben van een meetschaal niet voldoende, de daadwerkelijke 
manier waarop gemeten wordt, hoe deze meetschaal wordt toegepast en welke eisen hier aan vast 
zitten dienen o.a. bekend te zijn als transparantie gemeten wordt. Deze informatie staat vastgelegd 
in een meetmethode. Voor de drie meetschalen zijn vele verschillende meetmethodes ontwikkeld 
door de jaren heen, dit gaat van generieke methodes tot zeer onderwerp specifieke methodes. Voor 
het bepalen van transparantie zijn in het literatuur onderzoek twee geschikte meetmethodes 
gevonden, het Scoremodel en de Fuzzy set methodiek. Beide meetmethodes gaan over de interval 
schaal. Het is echter denkbaar dat er andere minder complexe meetschalen (en methodes) geschikt 
kunnen worden bevonden om tot een uitspraak te komen over transparantie, echter is hier, binnen 
de context van dit onderzoek, nog niet eerder onderzoek naar uitgevoerd. Om deze reden wordt 
gekeken naar mogelijk meetmethodes binnen de nominale en ordinale schaal. Hierbij wordt direct 
wel een beperking toegepast, omdat de hoeveelheid meetmethodes dermate groot is zal dit 
onderzoek beperkt blijven tot 2 meetmethodes per schaal. 

Nominale schaal 

Dichotome meetschaal 

De meeste basale variant van een nominale schaal is de dichotome meetschaal, beter bekend als de 
Ja/Nee variant. Bij deze schaal heeft de schatter de keuze uit twee antwoorden, bijvoorbeeld Ja of 
Nee, Waar of Niet waar.  

Het voordeel van deze meetschaal is dat het de schatter forceert een keuze te maken, er is geen 
middelweg optie beschikbaar. Dit geeft ook direct het nadeel aan van deze meetmethode, 
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afhankelijk van het soort vraag dat gesteld wordt is het lang niet altijd mogelijk een eenduidig 
antwoord te geven. 

Reguliere nominale schaal 
Het tweede soort nominale schaal is die met een absolute waarde zoals de bloedgroep van een 
persoon. Het gaat hier om een eigenschap die toe te wijzen is maar waarbij er geen kwantitatieve 
waarde is en er ook geen volgorde tussen de waarden is. 

Ordinale schaal 
Likertschaal 
De likertschaal is ontworpen om te onderzoeken hoe sterk een persoon het eens of oneens is met 
een uitspraak op een vijf-punt schaal (Sekaran en Bougie, 2016). Het is echter ook mogelijk om een 
likertschaal te gebruiken met 7 of meer punten. De likertschaal is een methode waarmee 
onderzoekers in staat zijn moeilijk te kwantificeren gegevens toch te kunnen uitvragen en te plotten 
middels een intervalschaal. De likertschaal wordt onder andere ingezet om te meten hoe tevreden 
personen zijn over een bepaalde dienst of product. Een simpel voorbeeld van een likertschaal zou in 
dat geval zijn om de personen antwoord te laten geven op de vraag: ‘Bent u tevreden over de 
dienst/het product?’. Vervolgens moet een van de volgende vijf antwoorden gekozen worden: 

• Helemaal eens 
• Eens 
• Niet mee eens, niet mee oneens 
• Oneens 
• Helemaal oneens 

Ten opzichte van een nominale meetschaal biedt de likertschaal als voordeel dat meer spreiding in 
de data krijgt waardoor een meer genuanceerd beeld geven wordt van de resultaten. Een van de 
nadelen van een likertschaal is dat schatters psychologisch gezien niet snel geneigd zijn de uiterste 
antwoorden te kiezen (in het voorbeeld hierboven zijn dit ‘Helemaal eens’ en ‘Helemaal oneens’.). 

Guttman schaal 

De Guttmanschaal, vernoemd naar zijn bedenker Guttman in 1944, bestaat uit een lijst met 
uitspraken waarbij gestart wordt een globale stelling welke steeds opgevolgd wordt door een 
extremere stelling. Een voorbeeld van een Guttmanschaal kan als volgt zijn: 
• Ik hou van eten 
• Ik hou van uit eten gaan 
• Ik ga graag naar een restaurants 
• Ik ga graag naar een restaurant door vrienden aanbevolen 
• Ik ga graag naar een restaurant met minimaal één Michelin ster 
 
Hierbij is het uitgangspunt dat telkens wanneer een schatter het eens is met de stelling er 
doorgegaan wordt naar een extremere stelling. Op deze manier kan inzichtelijk worden gemaakt op 
welk punt de schatter het niet meer eens is met de stelling. Een belangrijk doel van de schaal is om 
na te gaan of de onderliggende variabele slechts een enkele karakteristiek vertegenwoordigt, dat wil 
zeggen eendimensionaal is. Dit type schaal leent zich om de gebruikt te worden in situaties waarbij 
in een korte tijd veel vragen te beantwoorden en is voor veel schatters intuïtief. Het nadeel van een 
Guttman schaal is dat het lastig is om de stelling goed te construeren. 
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Na het doornemen van de verschillende meetmethodes kan de conclusie getrokken worden dat voor 
het beantwoorden van de vragen ‘Wanneer kan men spreken over een bruikbaar en voldoende 
onderbouw oordeel?’ en ‘Wat zijn meetdoelstellingen bij het bepalen van transparantie?’ de huidige 
literatuur niet toereikend genoeg is en er aanvullend onderzoek zal moeten plaatvinden om de 
vragen te beantwoorden. 
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3. Methodologie 
Voor het creëren van overzicht en om duidelijk te maken welke stappen nog ondernomen dienen te 
worden binnen het onderzoek is er gekozen om een onderzoeksopzet uit te werken. Hierin is te zien 
dat het onderzoek is opgebouwd langs drie fases: het vooronderzoek in de vorm van een 
literatuuronderzoek, een vervolgonderzoek waarin praktijksituaties geanalyseerd worden om data te 
verzamelen en tot slot de analyse van de data. De onderzoeksopzet is grafische weergegeven in 
Figuur 6 – Concept onderzoeksopzet.  

 

 

Figuur 6 – Concept onderzoeksopzet 

 
In het hoofdstuk Methodologie zal ingegaan worden op het 2de onderdeel ‘Vervolgonderzoek: Data 
verzameling middels casestudie’. Het hoofdstuk verantwoord het uitgevoerde empirische onderzoek 
met daarin het conceptueel ontwerp, het technisch ontwerp, de gegevensanalyse en tot slot de 
reflectie ten aanzien van de validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten rondom het 
onderzoek.  
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3.2. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Het conceptuele ontwerp beschrijft welke onderzoeksmethode gekozen zijn om de hoofd- en 
deelvragen van het vervolgonderzoek te beantwoorden en wordt ingegaan op de onderzoeksopzet. 

In het vervolgonderzoek staat de vraag ‘Welke meetschaal is minimaal nodig om een bruikbaar en 
voldoende onderbouwd oordeel te krijgen van de meetdoelstelling bij het bepalen van 
transparantie?’ centraal. Voor het beantwoorden wordt gebruik gemaakt van deelvragen, namelijk 
‘Wat zijn meetdoelstellingen bij het bepalen van transparantie?’ en ‘Wanneer kan men spreken over 
een bruikbaar en voldoende onderbouw oordeel?’. De antwoorden op deze vragen, samen met het 
literatuuronderzoek, dienen ter onderbouwing van de conclusie op de hoofdvraag. 
 
Wat zijn meetdoelstellingen bij het bepalen van transparantie 

Binnen het onderzoek van Schnackenberg en Tomlinson (2014) wordt gesproken over de drie 
componenten waaruit transparantie bestaat, openheid, duidelijkheid en nauwkeurigheid. Echter is 
het onduidelijk hoe deze componenten zich vertalen naar meetdoelstellingen in de praktijk. Hier ligt 
dan ook de kern en de grootste uitdaging bij het beantwoorden van de eerste deelvraag, het 
achterhalen welke meetdoelstellingen bewust, dan wel onbewust, gebruikt worden. Het idee is 
hierbij om een praktijksituatie vanuit verschillende invalshoeken te analyseren en te kijken welke 
doelstellingen er allemaal zijn bij het bepalen van transparantie. 

Door een praktijk situatie te analyseren worden realistische en relevante data verzameld waarmee 
het onderzoek meer is dan alleen een theoretische exercitie. Het verzamelen van deze data zal 
gedaan worden middels interviews wat de mogelijkheid creëert de meetdoelstellingen van de 
verschillende partijen naar voren te krijgen. Tevens wordt via deze manier van onderzoeken nieuwe 
data verkregen over een tot op heden onderbelicht onderwerp. De keerzijde hiervan is echter dat de 
bruikbaarheid van de resultaten in eerste instantie beperkt blijft tot vergelijkbare praktijksituaties, er 
dient eerst meer aanvullend onderzoek plaats te vinden voordat er een onderbouwde 
veralgemenisering van de resultaten gemaakt kan worden. 

Bepalen van geschikte meetmethodes en meetschalen voor het bepalen van transparantie 

Om te zeggen dat een oordeel voldoende en bruikbaar is, dient vastgesteld te worden waaraan 
voldaan moet worden. Immers, als niet duidelijk is wat de minimale vereisten zijn kan niet gesteld 
worden of iets hier wel of niet aan voldoet.  

In de literatuurstudie kwam naar voren dat transparantie nog zeer beperkt meetbaar is gemaakt en 
er op dit moment twee meetmethodes succesvol zijn gebruikt. Hoewel er een beperkte hoeveelheid 
direct verwante documentatie geschreven is, blijkt er wel veel documentatie te zijn waarin andere 
abstracte begrippen middels verschillende meetmethodes worden gemeten. Zodoende is de keuze 
gemaakt om het onderzoek te richten op reeds bestaande meetschalen en meetmethodes. 

Om de minimale behoefte te bepalen is het van belang één of meerdere concrete casussen te 
vinden waarbij transparantie een belangrijke rol speelt in de samenwerking tussen twee partijen. Dit 
zijn situaties waarbij belangstelling is om inzicht te verkrijgen hoe groot de transparantie bij een 
partner is maar men niet goed weet hoe dit inzicht verkregen kan worden.  

Middels interviews wordt vervolgens bepaald welke meetmethodes ingezet kunnen worden om een 
meting te geven van transparantie waarmee voldaan wordt aan de minimale behoefte. Hierbij zal de 
volgorde van de meetmethodes bepaald worden door de mate van complexiteit, dit gaat van simpel 
naar complex. Hierbij wordt de dichotome meetschaal gezien als de simpelste schaal waarna de 
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reguliere nominale schaal komt, gevolgd door de Likertschaal met als laatste en meeste complexe 
schaal binnen dit onderzoek, de Guttman schaal. 

Per casussituatie vindt een cyclus plaats  waarbij een meetmethode wordt voorgelegd en net zolang 
wordt opgeschaald qua complexiteit totdat voldaan kan worden aan het transparantie vraagstuk (zie 
figuur 7). Middels deze opzet wordt informatie verzameld die bijdraagt aan het beantwoorden van 
beide deelvragen. Door te starten met de simpelste meetmethodes en toe te werken naar een meer 
geavanceerde variant wordt duidelijk waar het omslagpunt in de praktijk ligt tussen niet genoeg en 
voldoende informatie. Indien het hoogste complexiteitsniveau binnen dit onderzoek, de Guttman 
schaal, niet toereikend blijkt te zijn kan de conclusie getrokken worden dat een simpelere manier 
dan de intervalschaal, de huidige standaard, niet volstaat als minimale meetmethode.  

 

 

Figuur 7 – Iteratief beoordelingsproces bij behandelen van casus  

De keuze om gebruik te maken van reeds bestaande meetmethodes is meerledig, allereerst komt 
het door de beperkt beschikbare tijd voor het onderzoek. Met het ontwikkelen van een nieuwe 
meetmethode kan veel tijd gemoeid gaan, tijd die simpelweg niet beschikbaar is binnen het kader 
van dit onderzoek. De methodes zijn geselecteerd op basis van eerdere onderzoeken wat de 
mogelijkheid biedt de beschikbare tijd te besteden aan de toepassing van meetschalen en 
meetmethodes bij het meten van transparantie. Daarnaast zijn er gedurende het onderzoek maar 
een beperkte hoeveelheid praktijk situaties beschikbaar. Om een gedegen meetmethode te 
ontwikkelen zal de methode in meerdere scenario’s getoetst moeten worden, binnen de 
onderzoeksorganisatie is dit momenteel niet mogelijk.  

 
 

 

  

Meetschaal 
kiezen

Criteria opstellen 
voor evaluatie van 

meetschaal

Evaluatie van 
meetschaal 

middels interview



44 
 

3.3. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en waarom er voor deze invulling is 
gekozen bij het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen. Er wordt ingegaan op de benodigde 
gegevens, hoe deze gegevens verzameld worden en de eisen die gesteld worden aan de gegevens. 
Voor het vervolgonderzoek zal veldonderzoek worden uitgevoerd middels verschillende 
praktijksituaties. In de volgende paragrafen wordt in hoofdlijnen de aanpak van het veldonderzoek 
toegelicht in drie fases, namelijk 1) Voorwerk, 2) Data verzameling en 3) Data analyse. 

3.3.1. Voorwerk 
Allereerst wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Deze dienen om een gerichte 
casus selectie uit te voeren, geschikte schatters te verkrijgen en de manier van data verzameling 
plaatsvindt duidelijk te hebben. Voor het vinden van een geschikte casus situatie zijn een aantal 
eisen opgesteld waar allereerst naar gekeken wordt, vervolgens worden de eisen behandeld die 
gesteld worden aan de schatters en wordt tot slot ingegaan op de manier waarop het interview met 
de schatter zal worden voorbereid. 

Stap 1 – Selecteren van casussen 
Bij een casestudie wordt onderzoek uitgevoerd waarbij gekeken worden naar een praktijksituatie. 
De eerste stap is daarom het selecteren van praktijksituaties om tot een bruikbaar resultaat te 
komen waarmee antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvraag. Dit wordt bewerkstelligd 
door bij het selecteren van de casussen een aantal eisen te gebruiken die van te voren zijn 
opgesteld, deze zijn als volgt: 

• In de casus situatie moet er spraken zijn van een samenwerkingsverband tussen minimaal 2 
organisaties. Ter voorbeeld, een samenwerking tussen 2 organisaties waarbij 1 gezamenlijk 
product wordt ontwikkeld zoals het Senseo koffiezet apparaat (in het geval van DE en 
Philips) kan gezien worden als een geschikt samenwerkingsverband. Het puur inkopen en 
afnemen van een product zonder verdere interactie wordt niet gezien als een geschikt type 
samenwerkingsverband dat tijdens dit onderzoek behandeld wordt. Het gaat in dat geval om 
een samenwerking waarbij geen wederzijdse inspanning nodig is om de samenwerking te 
laten slagen. Voor het onderzoek is het van belang dat beide partijen een inspanning 
moeten leveren waardoor het eindresultaten tot stand komt. Deze eis is gesteld om te 
zorgen dat er gericht gekeken wordt naar een diepgaandere samenwerkingsrelatie, het 
simpelweg beschikbaar stellen van een budget door de ene organisatie waarmee de tweede 
organisatie aan de slag gaat om tot een eindproduct vraag niet een gelijksoortige 
investering. 

• De casus moet gaan over een samenwerkingsverband waarbij het typeren van transparantie 
van belang is, met andere woorden het moet van toegevoegde waarde zijn om transparantie 
duidelijk te hebben. Indien het transparantie aspect niet relevant is voor de samenwerking 
heeft het geen zin om de casus te analyseren gezien de onderzoeksvraag specifiek in gaat op 
transparantie.  

• Indien er verschillende casus situaties worden gevonden zal er gekozen worden om 
minimaal één van de samenwerkende organisaties als constante factor te houden. Hiermee 
wordt het aantal variabelen die invloed hebben op de uiteindelijke resultaten verkleint. 

• De casus dient binnen de onderzoeksperiode behandeld te kunnen worden. Er zullen geen 
toekomstige samenwerkingsverbanden of zeer complexe samenwerkingsverbanden worden 
gehandeld gezien deze niet behandeld kunnen worden binnen de voor dit onderzoek 
beschikbare tijd. 
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• De casus wordt gekozen aan de hand van purposive sampling (Coyne, 1997). Dit wil zeggen 
dat er doelgericht gezocht wordt naar een casus die relevant is voor het onderzoek. 

• Idealiter is er een bestaand probleem omtrent transparantie binnen een samenwerking 
zodat het onderzoek aansluit bij een actuele uitdagingbinnen de casusorganisatie. Hoewel 
geen harde eis geniet een casus waarbij transparantie een actueel probleem is de voorkeur. 
De reden hierachter is dat de casus organisatie mogelijk eerder geneigd is mee te werken en 
het onderzoeksprobleem reeds bekend is. 

Stap 2 – Selecteren van schatters 
In het onderzoek wordt geprobeerd middels schatters, de mensen die schattingen gaan doen, inzicht 
verkrijgen in geschikte meetmethodes. Om deze gegevens te verzamelen is het belangrijk om naast 
het selecteren van een geschikte casus ook bij het selecteren van de schatters eisen te stellen. Dit 
heeft als doel geschikte schatters te vinden welke in staat zijn een bruikbare beoordeling te geven 
over de casus situatie. De eisen voor de schatter zijn als volgt: 

• Het uitgangspunt bij het selecteren van een schatter is dat deze gekwalificeerd moet zijn om 
een oordeel te kunnen geven of een meetschaal al dan niet zinvol is. Binnen de context van 
dit onderzoek zal een schatter als gekwalificeerd aangemerkt worden indien deze in staat is 
om een uitleg te geven over de besturingssituatie binnen de casus.  

• De schatter dient in staat te zijn een toelichting te geven over het vertrouwensaspect binnen 
de samenwerking tussen de twee of meerdere organisaties. Indien deze uitleg door de 
onderzoeker als plausibel wordt ervaren zal de schatter als betrouwbaar worden ingeschat. 
Indien de uitleg niet als plausibel wordt ervaren zullen de resultaten wel als relevant gezien 
worden maar zullen deze minder zwaar gewogen worden in de beoordeling. 

• De schatter wilt meewerken aan het onderzoek. 
• De schatter moet niet extern beïnvloed worden in het geven van zijn of haar mening. Dit wil 

zeggen dat er bijvoorbeeld geen spraken mag zijn van een projectleider of leidinggevende 
die aanwezig is en een meer politiek wenselijk antwoord vereist. Met andere woorden de 
schatter moet de casussituatie vrij kunnen beoordelen. 

• Minimaal twee schatters moeten beschikbaar zijn en kennis hebben van de casus situatie. 
Door minimaal twee schatters te spreken kunnen de verkregen antwoorden en resultaten 
aan elkaar getoetst worden. 

• Het is wenselijk wanneer er twee of meerdere schatters zijn deze los van elkaar te spreken. 
Hiermee wordt de kans dat de ene schatter de andere beïnvloed mee verkleind. De voorkeur 
gaat hierbij uit naar individuele interviews met de schatters om tot een uitkomst te komen 
waarbij geen spraken is van externe beïnvloeding of een compromis tussen de schatters. Dit 
is echter geen harde eis bij het selecteren van schatters. 

Stap 3 – Interviews voorbereiden 
Tot slot dienen de interviews met de schatters voorbereid te worden. Voorafgaande aan de 
interviews zal de interviewopzet zover mogelijk worden uitgewerkt waarvoor in ieder geval de 
volgende punten behandeld/uitgevoerd dienen te worden: 

• Algemene toelichting over de meetschalen 
• Algemene uitleg over de casussituaties 
• De 4 meetmethodes uitwerken, per schaal een simpele en een complexe methode met 

voorbeelden die gaan over de casus. 
• Visuele weergave van de 4 meetmethodes opstellen. 
• Demo uitwerken per casus 
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3.3.2. Data verzameling 
De data verzameling is essentieel om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. Via 
deze stap worden gegevens verzameld over transparantie en wanneer de mate van transparantie 
bepaald kan worden volgens de schatter. Het verzamelen van de benodigde data kan op 
verschillende manier, echter rekening houdend met de beschikbare tijd en de exploratieve aard van 
het onderzoek is er gekozen voor een praktische en pragmatische oplossing waarbij gekeken wordt 
naar praktijkcasussen waarbij transparantie een rol speelt. Middels een of meerdere casussen wordt 
onderzocht of het mogelijk is met een minder complexere3 meetschaal een beeld te krijgen van 
transparantie. Er is gekozen voor een onderzoeksmethode waarbij kwantitatieve data wordt 
verzameld.  

Gestart wordt met het verzamelen van casussen en schatters, gevolgd door het voorbereiden van de 
interviews waarbij de casus wordt geschetst die tijdens het interview centraal staat. Daarna worden 
de interviews gehouden met de verschillende schatters waarbij gekeken wordt naar de kwalificatie 
van schatter waarbij centraal staat of de schatter in staat is een naar redelijke wijs betrouwbaar 
antwoord te geven. Vervolgens worden de verschillende meetmethodes binnen de casus scenario’s 
besproken. 

Onderdeel 1 - Casus(sen) en schatter(s) verzamelen a.d.h.v. selectie criteria 
Voor het verzamelen van de data zullen verschillende praktijksituatie geanalyseerd worden. Deze 
methode biedt de mogelijkheid om verbanden al dan niet waar te nemen en te analyseren en past 
bij een verklarende en inductieve onderzoeksstrategie (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2015). Om te 
borgen dat deze casussen aansluiten bij het veldonderzoek en het uiteindelijke onderzoeksdoel is 
het van belang de eerder geformuleerde eisen toe te passen. Vervolgens kunnen alle gevonden 
praktijksituaties tegen deze eisen aangehouden worden om tot een uiteindelijke selectie te komen.  

Om een geschikte praktijksituatie te vinden worden casussen gekozen aan de hand van purposive 
sampling (Coyne, 1997). Dit wil zeggen dat er doelgericht gezocht wordt naar een casus die relevant 
is voor het onderzoek. Coyne (1997) pleit ervoor dat onderzoekers flexibel en creatief zijn in het 
ontwerpen van steekproefstrategieën die erop gericht zijn om omstandigheden in de echte wereld 
te onderzoek en die voldoen aan de informatiebehoeften van het onderzoek. Het uiteindelijke doel 
is om de problemen van de werkveld aan te pakken. 

Een logisch beginpunt voor het vinden van casus situaties zijn de plekken waar klant- en/of 
leverancierscontact plaatsvindt, dit is immers het punt waar de samenwerking het meest zichtbaar 
is. In het geval van de onderzoeksorganisatie gaat het om sales/accountmanagers, medewerkers van 
de customer support afdeling en de technische experts die klant- of leverancierscontact hebben. 
Onder deze medewerkers zal de vraag gesteld worden om casussituaties aan te dragen. Daarnaast 
zal vanuit de onderzoeker zelf ook de mogelijkheid zijn om geschikte casussen aan te dragen waarna 
een selectie zal plaatsvinden op basis van de eerder gestelde selectiecriteria. 

Binnen de casusorganisatie waar het onderzoek kan worden uitgevoerd zijn in hoofdlijnen een 
drietal type samenwerkingsrelaties te definiëren. 

Leverancier standaard product-> Afnemer (onderzoeksorganisatie) 
Hieronder vallen de leveranciers die een gestandaardiseerde dienst leveren die door de 

 
 

3 Onder minder complex wordt binnen dit onderzoek verstaan dat er minder tijd, geld en kennis nodig is t.o.v. 
een meetmethode als fuzzy set. 



47 
 

onderzoeksorganisatie wordt afgenomen waarbij er geen spraken is van een diepgaandere 
samenwerkingsrelatie. In het geval van de onderzoeksorganisatie waarbij dit onderzoek wordt 
uitgevoerd kan gedacht worden aan een dataleverancier als de Nederlandse overheid waar naast de 
handeling van het afnemen van de databron geen verdere interactie plaatsvindt. 

Leverancier maatwerkproduct -> Afnemer (onderzoeksorganisatie) 
Binnen dit onderzoek vallen hier de leveranciers onder die een maatwerk product en/of dienst 
leveren die door de onderzoeksorganisatie wordt afgenomen waarbij er spraken is van een 
diepgaandere samenwerkingsrelatie. Onder deze samenwerkingsrelatie worden binnen de 
onderzoeksorganisatie bijvoorbeeld de IT partners geschaald die medeverantwoordelijk zijn voor de 
(door-)ontwikkeling van het primaire productie proces en de website. Deze leveranciers leveren 
maatwerk producten aan de onderzoeksorganisatie zoals specifieke, unieke datasets welke vitaal zijn 
voor de onderzoeksorganisatie om haar primaire producten mee te produceren. 

Leverancier (onderzoeksorganisatie) -> Afnemer feitelijke data 
Binnen de onderzoeksorganisatie zijn een tweetal klanten te typeren. Het eerste type klant zijn de 
klanten die gebruik maken van de feitelijke data om zo zelf een modelmatige herbouwwaarde te 
berekenen waarop een verzekeringspremie wordt gebaseerd. 

Op basis van deze drie soorten relaties zijn binnen de onderzoeksorganisatie een viertal casussen 
geselecteerd, deze staan hieronder beschreven. 

Casus 1: IT architectuur project 
In de afgelopen jaren (vanaf 2012) heeft de leveranciersorganisatie voor de 
onderzoeksorganisatie verschillende maatwerkproducten ontwikkeld en beheerd. Na meerdere 
jaren gebruikt te hebben gemaakt van deze oplossingen is eind 2019 besloten om de IT 
architectuur opnieuw tegen het licht te houden. Hieruit is de conclusie getrokken dat de 
onderzoeksorganisatie op zoek is naar een nieuwe IT oplossing om aan haar huidige en 
toekomstige wensen op IT te voldoen. Er is hierbij de voorkeur uitgesproken om gebruik te maken 
van gestandaardiseerde componenten, die toekomstbestendig zijn en waar derde partijen 
eenvoudig op kunnen aansluiten. 
Er is gekozen om de samenwerkingsrelatie tussen de twee partijen als casus te kiezen omdat: 

• Vanuit de directie van de onderzoeksorganisatie de keuze is om voor lange termijn 
samenwerkingen te kiezen bij het starten van projecten met externe partijen. 

• De samenwerkingsrelatie meerdere jaren bestrijkt. 
• De samenwerkingsrelatie tussen de twee organisaties voorafgaande aan het IT 

architectuur project ‘koud’ was. Beide partijen waren ‘uit elkaar gegroeid’ aldus een van 
de directieleden. 

• Er voorafgaande aan het project een expliciete keuze is gemaakt bij beide partijen om de 
samenwerking voor te zetten. 

• Gedurende het project spraken is van een team waar beide organisaties deel van uit 
maken, er is geen spraken van de klassieke opdrachtgever/opdrachtnemer. 
 

Voorstel om te interviewen: 
• Persoon A (Projectleider onderzoeksorganisatie) 
• Persoon B (IT verantwoordelijke en Projectteam lid onderzoeksorganisatie) 
• Persoon C (Directie, budgethouder en Projectteam lid onderzoeksorganisatie) 
• Persoon D (Inhoudelijke specialist, Projectteam lid leveranciersorganisatie) 
• Persoon E (Directie, opdrachtnemer, Projectteam lid leveranciersorganisatie) 
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Casus 2: Doorontwikkeling webapplicatie 
Vorige jaar (2020) is vanuit de onderzoeksorganisatie besloten dat een van haar primaire 
producten, de webapplicatie, herzien moet worden door een nieuwe en uitgebreidere versie. De 
keuze hiervoor is tweeledig, enerzijds is de huidige versie van de webapplicatie gedateerd zowel 
qua techniek als design. Anderzijds bied het vernieuwen van de webapplicatie de mogelijkheid om 
nieuwe functionaliteiten aan te bieden waardoor het mogelijk is om de webapplicatie anders te 
positioneren bij bestaande en nieuwe klanten. Voor de ontwikkeling van dit product is een 
samenwerking aangegaan met een externe partij. Er is hierbij gekozen voor een partij waarmee de 
onderzoeksorganisatie al meerdere jaren samenwerkt en al eerdere producten in de vorm van 
webapplicaties heeft gecreëerd.  
Er is gekozen om de samenwerkingsrelatie tussen de partijen als casus te kiezen omdat: 

• Vanuit de directie van de onderzoeksorganisatie de keuze is om voor lange termijn 
samenwerkingen te kiezen bij het starten van projecten met externe partijen. 

• De samenwerkingsrelatie meerdere jaren bestrijkt. 
 

Voorstel om te interviewen: 
• Persoon A (Projectleider onderzoeksorganisatie) 
• Persoon B (IT verantwoordelijke en Projectteam lid onderzoeksorganisatie) 
• Persoon C (Directie, budgethouder en Projectteam lid onderzoeksorganisatie) 
• Persoon D (Mede eigenaar, Inhoudelijke specialist, Projectteam lid 

leveranciersorganisatie) 
• Persoon E (Mede eigenaar, opdrachtnemer, Projectteam lid leveranciersorganisatie) 

 
 

Casus 3: Registerdata zonder gemodelleerde waardes 
Het leveren van data is sinds de oprichting (2006) van de onderzoeksorganisatie onderdeel van de 
core business. Waar in Nederland al heel veel gedigitaliseerd is op het gebied van vastgoed is de 
datakwaliteit lang niet overal even hoog en is de data vaak verspreid over vele verschillende 
bronnen. De onderzoeksorganisatie verzameld, controleert en bundelt deze vastgoeddata en 
heeft inmiddels 200+ unieke kenmerken per vastgoedobject.  
 
De laatste 10 jaar is de trend ontstaan om een verzekering snel, en het liefst online af te sluiten. 
Om deze dienst te kunnen leveren aan klanten is een accurate en snelle premiebepaling 
noodzakelijk. Hier vindt dan ook een samenwerkingsverband plaats met de 
onderzoeksorganisatie. Waar de klant zelf de premieberekening doet op basis van eigen 
gemodelleerde data maakt ze wel gebruik van de onderliggende vastgoed data van de 
onderzoeksorganisatie. 
 
Via deze route maakt de onderzoeksorganisatie deel uit van het primaire proces bij de klant, 
namelijk het verzekeren van vastgoedobjecten. Om hier onderdeel van uit te maken dient de data 
van de onderzoeksorganisatie correct, tijdig en volledig te zijn, met andere woorden het moet te 
vertrouwen zijn. Deze vertrouwbaarheid dient te gelden voor de gehele samenwerking met de 
onderzoeksorganisatie, niet alleen haar data. Om deze reden kan het van toegevoegde waarde 
zijn om te kijken naar de samenwerkingsrelatie tussen beide partijen. 
 
Er is gekozen om de samenwerkingsrelatie als casus te kiezen omdat: 

• De samenwerking tussen beide partijen al meerdere jaren plaatsvindt 
• Er vanuit de onderzoeksorganisatie de wens is uitgesproken deze klant als lange termijn 

klant te willen behouden en eventueel haar dienstverlening richting de klant uit te 
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bereiden. 
 

Voorstel om te interviewen: 
• Persoon A (Sales) 
• Persoon B (Sales) 
• Persoon C (Directielid en sales) 
• Persoon D (Klant) 
• Persoon E (Klant) 

 
  

Casus 4: Registerdata met gemodelleerde waardes 
Naast het leveren van ‘harde’ data bied de onderzoeksorganisatie ook de mogelijkheid om gebruik 
te maken van gemodelleerde waardes op het gebied van vastgoed objecten. Denk hierbij aan een 
herbouwwaarde en inboedelwaarde voor iedere woning in Nederland of aan een herbouwwaarde 
voor een VvE. Via deze route is het mogelijk om als verzekeraar direct een premie te berekenen 
zonder dat hier zelf een complexe schatting van de waarde voor hoeft plaats te vinden. 
 
De klant maakt gebruik van deze woning herbouwwaarde en heeft deze gemodelleerde waarde 
ingebouwd in haar primaire proces. Om onderdeel uit te maken van het primaire proces, het 
verkopen van verzekeringen, moet er een betrouwbaar product geleverd worden waarbij er 
spraken is van groot vertrouwen tussen beide partijen. De onderzoeksorganisatie levert immers 
een product wat lastig en/of duur is om te testen en te valideren maar noodzakelijk is voor de 
procesvoering van de klant.  
 
Om een actueel en accuraat product te blijven houden dat aansluit op de klantwensen is het 
belangrijk te analyseren hoe de klant kijkt naar de onderzoeksorganisatie op het gebied van 
betrouwbaarheid.  
 
Er is gekozen om de samenwerkingsrelatie tussen de partijen als casus te kiezen omdat: 

• Er is spraken van een lange samenwerkingsperiode tussen de beide partijen. 
• Op dit moment wordt de klant gezien als een klant waarmee een prettige samenwerking 

is waarbij reeds veel contact plaatsvindt. 
 
Voorstel om te interviewen: 

• Persoon A(Sales) 
• Persoon B (Sales) 
• Persoon C (Directielid en sales) 
• Persoon D (Klant) 
• Persoon E (Klant) 

 

Onderdeel 2 – Voorbereiding casus 
Om de casus te kunnen behandelen tijdens de interviews is het van belang om een gedegen 
voorbereiding te treffen. Dit begint bij het duidelijk introduceren van het onderzoek en het 
definiëren van de casus richting de personen die over de casus geïnterviewd gaan worden. Er is 
gekozen dit middels de volgende introducerende tekst te doen. 

Introducerende tekst voorafgaande aan het interview 
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Zoals jullie misschien weten ben ik naast mijn werk bij de onderzoeksorganisatie inmiddels al een 
tijd bezig met mijn afstudeeronderzoek bij de Open Universiteit voor de master opleiding 
‘Business Proces Management and IT’. Inmiddels zit ik op het punt waarbij ik mijn onderzoek naar 
de praktijk moet vertalen om zo de onderzoekshypothese te toetsen. 
Voor mijn onderzoek probeer ik meetmethodes te vinden die geschikt zijn om het begrip 
‘transparantie’ mee te meten in relatie tot een samenwerkingsverband tussen twee bedrijven. 
Uiteraard is transparantie binnen deze context een lekker vaag begrip dus zit een deel van de 
uitdaging er in om dit begrip helder te krijgen. Gedurende het literatuuronderzoek ben ik hier 
meer aan de slag gegaan en heb voor mijn afstudeeronderzoek de volgende definitie gebruikt: 
 

Binnen een samenwerkingsverband wordt het aspect transparantie gebruikt om de 
betrouwbaarheidsperceptie van een partner mede te bepalen. Door helder te krijgen wat de 
mate van transparantie is bij een samenwerkingsverband kan de betrouwbaarheid van een 
partner voorzien worden van een onderbouwd waardeoordeel in de vorm van een score. De 
betrouwbaarheid van een partner is een van de vijf sleutelprincipes waarnaar gekeken wordt 
om een samenwerkingsrelatie te beoordelen. 

  
Voor het praktijk onderzoek ben ik gaan kijken naar de manieren waarop transparantie gemeten 
kan worden en wanneer een meetmethode geschikt is. Middels de volgende analogie zal ik 
proberen duidelijk te maken wat ik hier mee bedoel: 
Stel je bent bij een meertje en hebt het idee om te gaan zwemmen, hoe bepaal je nu of het water 
niet te koud is? Hiervoor kunnen verschillende meetmanieren gebruikt worden, echter de meest 
praktische is vaak simpelweg je voet in het water te steken en te voelen hoe koud het water is. Nu 
is deze meting niet zo nauwkeurig als wanneer een thermometer wordt gebruikt maar geeft de 
meting wel een stuk sneller en goedkoper antwoord op de uiteindelijke vraag of het water te koud 
is om in te zwemmen. Deze simpele meetmethode voldoet immers heel goed aan de 
meetdoelstelling. 
Een soortgelijke situatie kan ook voor het bepalen van transparantie gelden. Hier kan namelijk ook 
gekeken worden naar het meetinstrument, de bijbehorende soort meetschaal en in welke mate 
beide aansluiten bij de uiteindelijke meetdoelstelling. Door simpelweg de meest uitgebreide 
meetschaal en meetmethode toe te passen zal mogelijk een gedetailleerder en beter onderbouwd 
antwoord gegeven worden, maar tegen welke kosten? Langere doorlooptijden, meerdere 
meetmomenten en een zeer specifiek antwoord zijn misschien niet altijd nodig bij een situatie 
waarin een simpele goed/niet goed ook volstaat als antwoord. 
Voor mijn praktijkonderzoek wil ik middels veldonderzoek inzicht krijgen wanneer men een 
‘voldoende’ beeld heeft van transparantie. Het onderzoek zal bestaan uit een veldonderzoek 
waarbij gekeken wordt naar een fictieve casussituatie die lijkt op het soort samenwerking die nu 
plaatsvindt met Infofolio. Hierbij zal ik een aantal vragen stellen die horen bij een specifieke 
meetschaal, bijvoorbeeld in het geval van de nominale meetschaal: ‘Ik ben tevreden over de 
deskundigheid van de partner.’ waarbij de schatter de keuze uit twee antwoorden heeft, Waar of 
Niet waar. Na het beantwoorden van de verschillende vragen wordt de vraag gesteld of er nu 
voldoende informatie is om een geïnformeerde beslissing te nemen. Als het antwoord hierop is 
dat er extra informatie nodig is wordt er een nieuwe meetschaal voorgelegd waarbij extra 
informatie beschikbaar is.  

 

 

Vervolgens wordt tijdens het interview ingegaan op de verschillende meetmethodes die binnen de 
literatuur erkend worden. Om deze meetmethodes wat meer tot de verbeelding te laten spreken 
kan het nodig zijn om een aantal voorbeelden te tonen en vragen te bedenken die beoordeeld 
kunnen worden middels deze methodes.  
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Meetmethode 1: Dichotome/Nominale meetschaal 

 
Toelichting: Een dichotome meetschaal is een meetschaal die slechts twee opties kent, zoals 
goed/fout. 
 
Vragen om te stellen tijdens het behandelen van de dichotome meetschaal 

• Waren er gedurende het project geen geheimen tussen de twee partijen? Ja/Nee 
• Was er gedurende het project spraken van begrijpelijk taalgebruik tussen de twee 

partijen? Ja/Nee 
• Was er gedurende het project spraken van nauwkeurige informatie uitwisseling tussen de 

twee partijen? Ja/Nee 
• Was er gedurende het project spraken van transparantie tussen de twee partijen? Ja/Nee 
• Geeft deze meetschaal inzicht om een bruikbaar en voldoende onderbouwd oordeel te 

krijgen van de meetdoelstelling bij het bepalen van transparantie? Ja/Nee 
 
Meetmethode 2: Guttman meetschaal 

 
Toelichting : De Guttman schaal bestaat uit een lijst met uitspraken waarbij gestart wordt een 
globale stelling welke steeds opgevolgd wordt door een extremere stelling. Hierbij is het 
uitgangspunt dat telkens wanneer een schatter het eens is met de stelling er doorgegaan wordt 
naar een extremere stelling. Op deze manier kan inzichtelijk worden gemaakt op welk punt de 

77%

23%

Dichotome meetschaal: 
Rijdt u auto?

Ja

Nee

0 20 40 60 80 100

Ik ga graag naar een restaurant met minimaal één Michelin ste

Ik ga graag naar een restaurant door vrienden aanbevolen

Ik ga graag naar een restaurant

Ik hou van uit eten gaan

Ik hou van eten

Gutmann meetschaal:
Respondenten enquête 

Ja Nee
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schatter het niet meer eens is met de stelling. 
 
Meetmethode 3: Likertschaal 

 
Toelichting: De likertschaal is ontworpen om te onderzoeken hoe sterk een persoon het eens of 
oneens is met een uitspraak op een vijf-punt schaal 
 

 
Uiteindelijk dienen de geïnterviewde personen een oordeel te geven of een meetmethode in hun 
ogen geschikt is voor het bepalen van transparantie. Om dit oordeel te toetsen en te voorzien van 
een onderbouwing dienen er vragen gesteld te worden aan de geïnterviewde. Middels deze vragen 
wordt geëvalueerd of er voldoende inzicht gegeven kan worden over transparantie.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Likertschaal: 
Product 'X' voldoet aan mijn verwachtingen

Helemaal oneens Oneens Noch mee eens, noch mee oneens Eens Helemaal eens
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Het interview zal middels een semigestructureerd wijze plaatsvinden. Zo is er een vooraf opgestelde 
interview opzet waarbij eerst wordt gestart met het toelichten van onderzoek en de casus, hierna 
wordt de meetmethode besproken waarbij gevraagd wordt of deze methode geschikt is, indien nee 
zal de volgende methode behandeld worden. Indien de methode als geschikt wordt ervaren zal er 
een open discussie plaatsvinden. Om vragen rondom het onderwerp transparantie of de 
meetmethodes te kunnen behandelen is er de keuze gemaakt om tijdens het interview expliciet 
ruimte te maken voor een open discussie tussen de schatters en/of interviewer. Specifiek kan 
ingegaan worden op de redenatie waarom een meetmethode niet/minder geschikt is of waarom 
transparantie wel/geen rol speelt in de casussituatie. 

Interview opzet 
1. Basis uitleg geven over de casus die onderzocht gaat worden en het soort onderzoek dat 

uitgevoerd gaat worden. 
 

2. Visuele weergaves geven van de verschillende meetmethodes. 
 

3. Demonstratie geven per meetmethode 
Nominale schaal – eenvoudigste schaal 
Ordinale schaal – geavanceerdere schaal 
Interval schaal – meer geavanceerde schaal 
Ratio schaal – meest geavanceerde schaal 
 

Toelichting geven dat de complexiteit van de meetschaal van invloed is op de kosten om 
de meting uit te voeren. 
 

4. Hierna dienen de geïnterviewde personen een oordeel te geven of een meetmethode in 
hun ogen geschikt is voor het bepalen van transparantie. Om dit oordeel te toetsen en te 
voorzien van een onderbouwing dienen er vragen gesteld te worden aan de 
geïnterviewde. Om te bepalen wanneer er voldoende informatie beschikbaar is om een 
oordeel te vellen over de transparantie is gekozen vragen te stellen over de drie 
componenten (Schnackenberg en Tomlinson, 2014) waarmee transparantie worden 
bepaald. Deze vragen zijn: 
 

- Openheid; 
Is de partner open in het delen van informatie? 
Is de partner tijdig in het delen van informatie? 
 

- Duidelijkheid; 
Is de geleverde informatie duidelijk en te begrijpen voor de beslissers? 
 

- Nauwkeurigheid. 
Is de geleverde informatie nauwkeurig en voldoende specifiek? 
Is de geleverde informatie relevant? 
Is de geleverde informatie correct? 
 
Middels deze vragen wordt geëvalueerd of er voldoende inzicht gegeven kan worden over 
transparantie. Tevens wordt gevraagd of de schatter wilt toelichten of het haalbaar is om 
te voldoen aan de informatiebehoefte op basis van een van de meetmethodes. 
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5. Na demo de schatter vragen over het vervolgtraject binnen de context van de casus. 
Hierbij specifiek letten op hoe specifiek de vervolgacties zijn en binnen welke doorlooptijd 
acties ondernomen gaan worden, met andere woorden het urgentieniveau dat er aan de 
casus wordt gegeven. 
 
Hierbij worden vier opties gegeven aan de schatter: 
1 – Nul niveau, de casus wordt beoordeeld op basis van het eindresultaat 
2 – Nominale schaal, beoordeling op basis van een Ja/Nee antwoord 
3 – Ordinale schaal, beoordeling op basis van informatie over de tijd 
4 – De eerder benoemde opties zijn niet afdoende. 
 

Optie 4 geeft hierbij aan dat binnen de context van de casus een eenvoudigere meetmethode niet 
afdoende is om transparantie te beoordelen. Er is gekozen om niet verder te kijken naar welke 
meetmethode dan wel geschikt is omdat andere meer gedetailleerde meetschalen en methodes 
de conclusie van het onderzoek niet meer veranderen. De verwachting is dat het moeilijk wordt 
om in absolute zin oordelen uit te spreken over wat wordt aangetroffen en of dit goed/niet goed 
is. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat er geen ‘echte’ grens aanwezig is maar dat het 
meer een grijs gebied is. 

 

3.4. Gegevensanalyse 
Het verzamelen van data tijdens het praktijkonderzoek zal gedaan worden middels interviews. 
Hierbij wordt het uitgangspunt dat de interviews zullen worden opgenomen tenzij de geïnterviewde 
dit liever niet heeft, in dat geval zullen er gedurende het gesprek aantekeningen worden gemaakt. 
  
Voor het analyseren zal allereerst gestart worden met het terugluisteren van de interviews om zo 
een algehele indruk te krijgen van het gesprek. Hierbij worden de conclusies van het interview, de 
algemene tendens en eventuele tekende uitspraken genoteerd. Deze notities zullen vervolgens al 
naslag werk dienen bij het bespreken van de data. Hiervoor worden de notities per interview 
gelabeld waarbij expliciet staat aangegeven wat het onderwerp is.  
 
Na het verwerken van de individuele interviews zal gekeken worden naar de samenstelling van de 
groep geïnterviewden en in welke mate dit van invloed is op de verkregen resultaten en de 
generaliseerbaarheid. Echter gezien er spraken is van een kwalitatief onderzoek en de hoeveelheid 
interviews beperkt is kan er geen statistische onderbouwing worden gegeven voor de resultaten. Er 
zal daarom gekeken worden of er causale relaties zijn vast te stellen en om meer inzicht te verkrijgen 
in transparantie binnen praktijk situaties. Omdat er nog geen goed beeld is van de resultaten die 
verkregen zullen gaan worden en het tot op zeker hoogte nog niet duidelijk is welke kant het 
onderzoek opgaat zal een verdere specificering van de gegevensanalyse op dit moment niet mogelijk 
zijn. 
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3.5. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
Om de kwaliteit van het onderzoek zo hoog mogelijk te krijgen dient gekeken te worden naar de 
validiteit en betrouwbaarheid, deze aspecten borgen namelijk de kwaliteit. Saudners, Lewis en 
Thornhill geven in hun onderzoek uit 2015 aan dat validiteit de mate aangeeft waarin men meet wat 
men beoogt te meten en dat betrouwbaarheid de mate is waarin het onderzoek herhaalbaar is en de 
nauwkeurigheid en precisie van een meetprocedure. 

Gedurende het onderzoek wordt geprobeerd valide en betrouwbare data te verzamelen. Doordat 
het niet mogelijk is alle factoren die de uitkomst bepalen mee te nemen in het onderzoek en af te 
dekken kan er niet gesproken worden van totale validiteit en betrouwbaarheid. Om deze reden 
wordt voor de validiteit en betrouwbaarheid gekeken naar de sterke en zwakke punten. 

Borging van de validiteit 

Om de validiteit van het onderzoek te borgen en te verhogen worden de volgende acties 
ondernomen: 

• De geselecteerde casussen vinden plaats binnen hetzelfde bedrijf om externe 
organisatorische invloeden te verminderen. 

• Voorafgaande aan de interviews wordt aangegeven dat er vertrouwelijk wordt omgegaan 
met de informatie die ter sprake en dat er voorafgaande, gedurende en na afloop van het 
interview de mogelijkheid is om vragen te stellen. 

• Om de antwoorden van de schatter op waarde te schatten wordt gedurende het interview 
gevraagd het onderzoeksonderwerp in eigen woorden toe te lichten. Hiermee wordt 
duidelijk of de schatter een correct beeld heeft bij het onderzoek en of de gegeven 
antwoorden bruikbaar zijn. 

• Er wordt gedurende het interview pas doorgegaan naar een geavanceerdere meetmethode 
zodra duidelijk is dat de huidige methode niet afdoende is. Het idee hierachter is dat niet 
alle opties direct op tafel liggen en dat duidelijk wordt wanneer het kantelpunt tussen niet 
voldoend en voldoende inzicht is bereikt. 

• Er wordt bij aanvang van het interview aangegeven dat de geïnterviewde altijd de vrijheid 
heeft om geen antwoord te geven op de gestelde vragen. 

• Gedurende en na afloop van het interview is er de mogelijkheid voor discussie om de 
begrippen rondom transparantie nogmaals te bespreken, en zal er de mogelijkheid zijn om 
gegeven antwoorden te herzien op basis van nieuw verkregen inzicht. 

• De bruikbaarheid van de resultaten blijft beperkt tot vergelijkbare praktijksituaties, er dient 
eerst meer aanvullend onderzoek plaats te vinden voordat er een onderbouwde 
veralgemenisering van de resultaten gemaakt kan worden. 

• De drie variabelen (Openheid, Duidelijkheid en Nauwkeurigheid) van Schnackenberg (2014) 
die gebruikt zijn om mee te bepalen of er spraken is van voldoende transparantie zijn nog 
niet eerder binnen deze context gebruikt. 

• Eerdere studies rondom het meten van transparantie hebben zich beperkt tot de FuzzySet 
meetmethode, voor andere methodes is geen wetenschappelijke referentie materiaal 
gevonden rondom het meten van transparantie. 

 

Borging van de betrouwbaarheid 
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Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te borgen en te verhogen worden de volgende acties 
ondernomen: 

• Er wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde interview opzet en vragenlijst om te 
op een gestructureerde manier antwoord te krijgen wat uiteindelijk helpt bij het verwerken 
van de resultaten. Tevens biedt dit de mogelijkheid om het onderzoek uit te breiden met 
meer respondenten waarbij het interview een gelijke opzet zal hebben. 

• De geselecteerde medewerkers hebben geen belang bij het resultaat van het interview. 
Hiermee wordt bedoeld dat het resultaat van interview en het onderzoek niet van invloed 
zal zijn op de werkzaamheden en/of beoordeling van de medewerker. Hierdoor zal de kans 
op het verkrijgen van een gewenst antwoord in plaats van een eerlijk en oprecht antwoord 
minder groot zijn.  

• De geselecteerde organisaties en medewerkers hebben nog geen ervaring met het bepalen 
van transparantie en dit type diepgaand onderzoek op het gebied van 
samenwerkingsrelaties is nieuw. mogelijk gevolg is dat er geen gedegen inschatting gemaakt 
kan worden wat een minimale werkbare meetschaal is. 

• Binnen de casus organisatie is geen specialistische functie aanwezig op het gebied van 
relatie management en is maar in beperkte mate ervaring met het aangaan van 
partnerships. Hierdoor kunnen de inschattingen van de geïnterviewden afwijken en minder 
bruikbaar zijn door het gebrek aan ervaring. 

• Doordat er gedurende het onderzoek een kleine groep casussen wordt behandeld en het 
aantal schatters enigszins beperkt is kunnen de verkregen resultaten afwijkingen zijn 
waardoor geen zeker stellingen genomen kunnen worden. 

Ethiek 

• De interviewresultaten worden geanonimiseerd opgenomen in het onderzoeksverslag. 
• Onderzoeker heeft meegewerkt binnen een tweetal van de casussen en werkt op dagelijkse 

basis samen met de geïnterviewde medewerkers. Om vervolgens de betrouwbaarheid en 
bruikbaarheid van de antwoorden in dubio te trekken ligt gevoelig met het oog op 
toekomstige samenwerkingen. Dit kan mogelijk als ‘lastig’ ervaren worden en de 
objectiviteit en daarmee de betrouwbaarheid van het onderzoek schaden. Deze overweging 
is meegenomen in de opzet van het onderzoek, alle antwoorden worden namelijk mee 
genomen alleen wordt in sommige gevalle een meer/minder weging worden meegegeven. 

Generaliseerbaarheid  

Er wordt gedurende het onderzoek van een select aantal cases gebruik gemaakt, normaal gesproken 
is dit niet voordeling voor de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. On deze reden is er 
daarom gedurende het onderzoek gekozen gebruik te maken van ‘purposive sampling’ (Coyne, 
1996). Coyne geeft aan dat resultaten toch (ten delen) gegeneraliseerd kunnen worden, mits de 
geselecteerde cases rijk zijn aan informatie. Met andere woorden als er veel kennis verkregen kan 
worden over onderwerpen die van belang zijn voor het onderzoek. Om te zorgen dat de correcte 
onderwerpen aan bod komen, en zodoende informatie verzameld kan worden, zijn er selectiecriteria 
opgesteld die gebruikt zijn tijdens het selecteren van de cases. Hierbij wordt aangenomen dat de 
resulterende cases informatie bevatten en inzichten zullen opleveren in het kader van dit onderzoek. 
Het idee hierbij is dat door gebruik te maken van ‘purposive sampling’ eventueel geconstateerde 
verbanden in meer of mindere mate ook binnen andere cases voor zullen komen. Hierbij dient 
echter wel de bemerking te komen dat de uitkomsten eerste getoetst dienen te worden voordat 
deze conclusie getrokken kan worden.  
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek. Als eerst wordt beschreven 
hoe het onderzoek is uitgevoerd. Vervolgens wordt besproken op welke plekken er is afgeweken van 
het originele plan. Daarna wordt besproken welke data daadwerkelijk is verzameld, besproken om 
ten slotte af te sluiten met de analyse van de data. 

4.1. Uitgevoerd onderzoek 
Er is gestart met het kiezen van een casus scenario waarbij de keuze is gemaakt op basis van 
beschikbaarheid van interne en externe medewerkers, complexiteit van het samenwerkingsverband 
en de duur van de samenwerking. Hieruit is de volgende casus gekomen: 

Casus scenario 

In de afgelopen tien jaar heeft de leveranciersorganisatie voor de klantorganisatie verschillende 
maatwerkproducten ontwikkeld en beheerd. Na meerdere jaren gebruikt te hebben gemaakt van 
deze oplossingen is besloten om de IT architectuur opnieuw tegen het licht te houden. Hieruit is de 
conclusie getrokken dat klantorganisatie op zoek is naar een nieuwe IT oplossing om aan haar 
huidige en toekomstige wensen op IT te voldoen. Er is hierbij de voorkeur uitgesproken om gebruik 
te maken van gestandaardiseerde componenten, die toekomstbestendig zijn en waar derde partijen 
eenvoudig op kunnen aansluiten. 

• Project is succesvol afgerond. 
• Gedurende het project meerdere communicatievormen tussen partners (dagstart, 

verschillende project overleggen). 
• Evaluatie na afronding van het project met alle projectleden waarbij geen 

gestandaardiseerde evaluatie methode is gebruikt. 
• SLA opgesteld, hierbij wordt voornamelijk de focus gelegd op een constante dienstverlening 

in de vorm van bereikbaarheid van de geboden dienst. Geen evaluatiecriteria opgenomen 
over de manier waarop wordt samengewerkt. 

• Overdracht richting beheerorganisatie heeft deels plaatsgevonden. 
• De beheersituatie/samenwerking wordt de komende jaren geëvalueerd middels een SLA. De 

manier waarop deze evaluatie plaatsvind is niet vastgelegd/gestandaardiseerd. 

Uitvoeren van het onderzoek 

Er is gestart met het versturen van mails met daarin uitnodiging voor interview en toelichting op het 
onderzoek en het onderzoeksonderwerp. Vervolgens hebben de interviews binnen een één-op-één 
situatie plaatsgevonden waarbij gestart is met het verzoek of het interview opgenomen mocht 
worden. Vervolgens is middels een presentatie het onderzoek en de reden voor het interview 
besproken waarna gestart is met het bespreken van de verschillende meetmethodes. Hierbij is 
meermaals getoetst of de geïnterviewde de context en de meetmethode begreep. Na het 
behandelen van de meetmethodes is met de geïnterviewde een gesprek geweest over het 
onderzoek, de tussentijdse resultaten en eventuele bemerkingen. 

Afwijkingen van het originele plan 
Tijdens het uitvoeren van het onderzoeksplan moest er op een drietal punten afgeweken worden. 

Interviewen van verschillende belanghebbende 
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Waar het praktijkonderzoek gestart is met het doel om interne en externe belanghebbende binnen 
een sourcing project te interviewen bleek dit al snel niet realiseerbaar. Het is niet gelukt om 
interviews af te nemen bij een van de samenwerkende organisaties. Ondanks eerdere toezeggingen 
bleek het niet mogelijk de interviews tijdig in te plannen wat als gevolg zou hebben dat het 
onderzoek grote vertraging op zou lopen. Tevens kon niet de toezegging gegeven wordt dat er op 
een later tijdstip wel ruimte was in de planning. Uiteindelijk is vanwege de beschikbaarheid van de 
interne en externe personen beslist om primair te richten op casus situatie 1 gedurende de 
interviews. Daarnaast is het type samenwerking in casus 1 voor de onderzoeksorganisatie van een 
groter belang dan casus 2 en is vanuit de organisatie de voorkeur uitgesproken om casus 1 te 
behandelen. Casus 3 en 4 zijn voorgelegd maar het vinden van een externe partij die beschikbaar 
was bleek gedurende periode van het onderzoek niet mogelijk. 

Van het oorspronkelijke plan is het wel gelukt de verschillende belanghebbende binnen de 
organisatie te interviewen, waarbij verschillende vakgebieden en niveaus binnen de organisatie aan 
bod zijn gekomen. 

De afwijking van het originele plan heeft als gevolg dat bij het behandelde project vanuit één 
organisatie wordt geredeneerd. Gezien de organisatie ook de opdrachtgever was van het project 
wordt de kant van opdrachtnemer onderbelicht. In een poging om alsnog data te vergaren vanuit 
het perspectief van de opdrachtnemer is besloten binnen de beschikbare organisatie extra 
interviews uit te voeren waarbij de focus is komen te liggen op een groep geïnterviewden die veelal 
werkzaam zijn als opdrachtnemer, zij het binnen andere projecten. Hiermee is beoogd een andere 
groep mensen te spreken die buiten het project stonden om zo mogelijk andere zienswijzen aan het 
licht te krijgen. 

Interview opzet 

De oorspronkelijk bedachte interviewstructuur ging uit van een opzet waarbij telkens een 
meetschaal/methode besproken wordt en zodra deze niet voldoet wordt doorgegaan naar een meer 
gedetailleerde en uitgebreidere variant. Gedurende de interviews bleek deze werkwijze niet aan te 
slaan bij de geïnterviewden, men gaf bij de eerste variant vaak al aan dat deze voldoende informatie 
kon bieden.  

Er is vervolgens besloten om de aanpak te wijzigen door de resterende meetmethodes alsnog te 
behandelen en in een aantal gevallen voorbeelden te geven waarom een meetmethode misschien 
een toevoeging zou kunnen blijken voor de casus.  

Het bespreken van de resterende meetmethodes bleek nodig te zijn nadat in het eerste interview 
duidelijk werd dat de ‘theoretische’ uitleg van de vier meetschalen vragen op riep en dat het verschil 
tussen de nominale, ordinale, interval niet duidelijk was binnen de context van de casus zonder 
aanvullende toelichting van de interviewer. De tweede aanpassing in de opzet, het geven van 
voorbeelden, was noodzakelijk omdat een aantal van de geïnterviewden de meetmethode niet 
binnen de casus konden plaatsen 

Onderzoeksgebied en doelstelling bij aanvang interviews 

Tijdens een aantal van de interviews bleek dat de geïnterviewde zich lastig een beeld kon vormen bij 
het onderzoek en de doelstelling. In twee gevallen nam het gesprek hierdoor een andere wending 
aan dan gepland waardoor bijsturen noodzakelijk was. In een van de gevallen bleef de geïnterviewde 
binnen de context een projectteam en hoe de mate van samenwerking tussen de verschillende 
leden bepaald kon worden. Hoewel dit nuttig inzicht bood sloot het niet aan bij de doelstelling van 
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het interview. Na doorvragen bleken een aantal van de geïnterviewde de vooraf gestuurde uitleg 
niet (voldoende) gelezen te hebben. 

Om deze reden is er gekozen om bij aanvang van de interviews nogmaals het onderzoek toe te 
lichten en te vertellen welke stappen er gedurende het onderzoek zijn, en worden, genomen. Dit is 
in een verhalende vorm gedaan waarbij gestart is met de oorspronkelijke onderzoeksvraag rondom 
het literatuur onderzoek, de resultaten die hier uit voort zijn gekomen gevolgd door de toelichting 
van het praktijkonderzoek en wat er mee beoogd wordt aan te tonen. 

De gedachtegang was hierbij om de geïnterviewde mee te nemen in het onderzoekstraject en een 
beeld te geven wat er nu onderzocht wordt en in welke context dit wordt gedaan. Ondanks dat het 
voor sommige een herhaling was omdat ze de uitleg al gelezen hadden bleek het wel nuttig om de 
beeldvorming verder aan te scherpen. Deze toevoeging zorgde er uiteindelijk voor dat de start 
voorafgaande aan de interviews iets meer tijd in beslag nam, maar er gedurende de interviews 
minder vaak toelichting gegeven moest worden. 
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4.2. Verzamelde data 
Om de interviews te verwerken tot bruikbare data is er gekozen om deze uit te werken in de vorm 
van een transscriptie. Vervolgens er per interview een samenvatting gemaakt in de vorm van een 
uitkomstenlijst waarin de belangrijkste en relevante tekstfragmenten voor ieder interview in staan 
benoemd. Hierbij is geprobeerd rekening gehouden met de context waarbinnen een opmerking is 
geplaatst. Na het benoemen van de tekstfragmenten is een geprobeerd een uitkomst toe te kennen 
waarbij per interview onder andere wordt benoemd welke meetschaal gekozen is, en wellicht net zo 
belangrijk, welke meetschalen expliciet zijn afgewezen door de geïnterviewde. Daarnaast zijn andere 
veel voorkomende onderwerpen ook toegevoegd.  

Dit alles is geprobeerd samen te brengen in de onderstaande tabellen. Voor een volledige uitwerking 
van het interview, zie Bijlage 3 – Transcripties van de interviews 

Interview 1: 

Tekstfragment Uitkomsten 
“Beoordelingscriteria zou voor mij zijn eerlijkheid. En ook 
kwetsbaarheid denk ik.” 

Beoordelingscriteria worden 
gegeven door geïnterviewde 

“In eerste instantie zou ik zeggen ja, want het dekt wel aardig 
de lading voor mij persoonlijk” 

dichotome meetschaal wordt 
gekozen door geïnterviewde 

“Bij een strategische samenwerking ga je over het algemeen 
over de tijd heen, en ga je kijken van hoe goed gaat het omdat 
je een meerjaren traject start. Zou je dan in dit geval hier ook 
voldoende aan hebben?”  

Interviewer heeft onderwerp 
‘Meerdere meetmomenten’ 
ingebracht 

“voor mij zou persoonlijk dat niet werken ” Meerdere meetmomenten niet 
nodig aldus geïnterviewde 

“Ik denk meer toch meer een ja/nee, omdat ik toch met wat 
meer vanuit de praktijk hanteer en dan redelijk zwart wit ben in 
een ja/nee beantwoording.” 

dichotome meetschaal wordt 
gekozen door geïnterviewde 

 

Interview 2: 

Tekstfragment Uitkomsten 
“Een van de dingen die ik zelf belangrijk vind daarin is de 
snelheid waarop geacteerd wordt” 
 
“Dus de informatie moet tijdig beschikbaar zijn?” 
 
“Ja” 

Beoordelingscriteria worden 
gegeven door geïnterviewde 

“Vanuit mijn perspectief zal er waarschijnlijk altijd wel iets zijn 
wat hier dan mist… er is geen ruimte voor nuance. ” 

dichotome meetschaal wordt 
afgewezen door geïnterviewde 

“Nee dus, ik denk dat voor de extra informatie toevoegen zou ik 
dit zien als een verbetering ten opzicht van de vorige. Alleen ga 
je hier denk ik tegen wat meer praktische problemen aanlopen” 

Guttman meetschaal wordt 
afgewezen door geïnterviewde 

“Ik denk dat dit inderdaad een veel treffendere meetmethode 
is… Dit geef je nu in ieder geval een beeld of een zetje in de 
juiste richting als het gaat om uitzoeken waar het dan aan ligt” 

Likert meetschaal wordt 
gekozen door geïnterviewde 

“En een stuk of wat we nog niet geraakt hebben maar wat 
mogelijk wel interessant kan zijn is het stuk rondom de interval 
die erin kan zitten” 

Interviewer heeft onderwerp 
‘Meerdere meetmomenten’ 
ingebracht 
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“Ik weet niet of het een must zou zijn voor mij” Meerdere meetmomenten niet 
nodig aldus geïnterviewde 

 

Interview 3: 

Tekstfragment Uitkomsten 
“het kennisniveau van de organisatie” 
 

Beoordelingscriteria worden 
gegeven door geïnterviewde 

“Capaciteit.. de vervangbaarheid onderling” 
 
“Dat is misschien een soort duidelijkheid die ze moeten 
bieden?” 
 
“Ja inderdaad” 

Beoordelingscriteria worden 
gegeven door geïnterviewde 

“openheid in het denkproces” Beoordelingscriteria worden 
gegeven door geïnterviewde 

“de mate van contact” Beoordelingscriteria worden 
gegeven door geïnterviewde 

“Nee. Ik denk ook omdat het uiteindelijke het heel erg voor 
interpretatie is voor degenen die  uiteindelijk de resultaten gaat 
verwerken” 

Methode zonder meetschaal 
wordt afgewezen door 
geïnterviewde 

“Ik denk dat het een eerste indicatie kan geven … ik denk wel 
dat het goed is om mensen te dwingen in twee uitersten want 
als je de keuze vrijlaat” 

dichotome meetschaal wordt 
gekozen door geïnterviewde 

“Dus ik denk zeker dat het van toegevoegde waarde is. Maar ik 
vraag me af of je sommige dingen zo kan vatten met de 
complexiteit van jouw vraagstuk, met transparantie.” 

Guttman meetschaal wordt 
afgewezen door geïnterviewde 

“ik denk dat dat hier vooral alleen maar toe gaat leiden dat 
mensen, vooral bij abstracte begrippen, voor een gemiddeld 
antwoord zullen kiezen. En dat het in het midden belandt” 

Likert meetschaal wordt 
afgewezen door geïnterviewde 

“Als je er nu op terugkijkt, zou je het noodzakelijk achten dat je 
hem over de tijd of op een tijds-as kan plotten om te kijken hoe 
het gaat?” 

Interviewer heeft onderwerp 
‘Meerdere meetmomenten’ 
ingebracht 

“het geen must have om te zeggen oké, ik heb minimaal vier 
meetpunten nodig voordat ik een waardeoordeel ergens over 
geef?” 
 
“Nee.” 

Meerdere meetmomenten niet 
nodig aldus geïnterviewde 

 

Interview 4: 

Tekstfragment Uitkomsten 
“frequentie van hoe vaak je contact hebt” Beoordelingscriteria worden 

gegeven door geïnterviewde 
“hoe er gecommuniceerd wordt” Beoordelingscriteria worden 

gegeven door geïnterviewde 
“tijdig delen van informatie” Beoordelingscriteria worden 

gegeven door geïnterviewde 
“Is de geleverde informatie duidelijk en te begrijpen voor de 
beslissers” 

Beoordelingscriteria worden 
gegeven door geïnterviewde 
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“Ja euh. Ik denk het wel” dichotome meetschaal wordt 
gekozen door geïnterviewde 

“Het lijkt me iets te veel detail uiteindelijk. Ik denk dat die 
andere mijn voorkeur heeft” 

Guttman meetschaal wordt 
afgewezen door geïnterviewde 

“Mijn gevoel zegt dat nog steeds die tweede (dichotome 
meetschaal) nog steeds beter is daarvoor” 

Likert meetschaal wordt 
afgewezen door geïnterviewde 

“Het stukje waar we hier nog niet tegenaan zijn gelopen, is het 
meerdere meetmomenten over de tijd heen” 

Interviewer heeft onderwerp 
‘Meerdere meetmomenten’ 
ingebracht 

“Nee, je kan sowieso een keuze maken na 1 meetmoment” Meerdere meetmomenten niet 
nodig aldus geïnterviewde 

 

Interview 5: 

Tekstfragment Uitkomsten 
“Het contact is … goed en er is ook altijd ruimte voor snel 
handelen of iets uitstellen of dat soort zaken” 

Beoordelingscriteria worden 
gegeven door geïnterviewde 

“van waarde schat in wat wij leveren en daarin dus ook gewoon 
samenwerking behartigen en fijn vinden” 

Beoordelingscriteria worden 
gegeven door geïnterviewde 

“communicatie” Beoordelingscriteria worden 
gegeven door geïnterviewde 

“Ik denk misschien dat sommigen vragen wat zwaarder wegen 
dan anderen inderdaad, en je kunt tien algemene hebben of 
drie hele gerichte maar mijn antwoord zou dan 'Ja' zijn” 

dichotome meetschaal wordt 
gekozen door geïnterviewde 

“Persoonlijk zou ik dan de vorige fijner vinden en ik hecht hier 
nooit te veel waarde aan omdat ik persoonlijk vind dat 'eens' en 
'helemaal eens' vind ik al discutabel” 

Guttman meetschaal wordt 
afgewezen door geïnterviewde 

“te 'interpertable' dus nee. De vorige (dichotome meetschaal) 
werkt voor mij beter” 

Likert meetschaal wordt 
afgewezen door geïnterviewde 

“Dus over de tijd heen dat je meerdere meetmomenten hebt. 
Zou dat iets zijn waarbij je zoiets heb van dat moet ik wel er in 
hebben zitten?” 

Interviewer heeft onderwerp 
‘Meerdere meetmomenten’ 
ingebracht 

“zou het voor mij wel wenselijk zijn…” Meerdere meetmomenten niet 
noodzakelijk wel wenselijk 
aldus geïnterviewde 

 

Interview 6: 

Tekstfragment Uitkomsten 
“gelijkwaardigheid” Beoordelingscriteria worden 

gegeven door geïnterviewde 
“kwaliteitsniveau… de inhoudelijke kwaliteit en de 
proceskwaliteit” 

Beoordelingscriteria worden 
gegeven door geïnterviewde 

‘Hoe is het proces in het partnership gegaan’ Beoordelingscriteria worden 
gegeven door geïnterviewde 

“gedurende het proces, als je gaat meten, als je gaat 
beoordelen, dan moet je echt gaan observeren gedurende het 
project” 

Geïnterviewde heeft 
onderwerp ‘Meerdere 
meetmomenten’ ingebracht en 
deze zijn noodzakelijk aldus 
geïnterviewde 
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4.3. Bespreken van de data 
Voor het onderzoek zijn zes interviews gehouden waarbij de geïnterviewden allen werkzaam zijn 
binnen één organisatie. De groep geïnterviewden bestond uit medewerkers van twee verschillende 
afdelingen, te weten de afdaling Sales en de afdeling Data Science, met verschillende leeftijden, 
opleidingsniveaus, functies en management ervaringen. 

Om een indicatie te geven van de geïnterviewde groep is er een uitsplitsing gemaakt naar een viertal 
onderwerpen, namelijk leeftijd, opleidings-/werkniveau, afdeling en beslissingsniveau. Hoewel er 
niet op is geselecteerd, lijkt de groep op allerlei verschillende vlakken vertegenwoordigd te zijn 
waarbij er geen spraken is van een zeer grote oververtegenwoordiging kijkende naar de 
samenstelling binnen de organisatie.  

 
Figuur 8 – samenstelling groep geïnterviewden 

 
De zes interviews hebben zowel digitaal als fysiek plaatsgevonden waarbij ieder gesprek is 
opgenomen4 en uitgewerkt, zie Bijlage 3 – Transcripties van de interviews. Allereerst de uitkomsten 
op het gebied van de meetmethodes. Bij het bespreken van de meetschalen spraken vier 
geïnterviewden de voorkeur uit richting de nominale meetschaal, één gaf de voorkeur aan de 
ordinale schaal en één aan de interval schaal.  

 
 

4 De opnames zijn beschikbaar op aanvraag bij de onderzoeker. 
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Figuur 9 – Tijdens interviews gekozen meetschalen 

 
Net als bij de meetschalen ging de voorkeur van de geïnterviewden uit naar de eenvoudigere 
meetmethodes. De dichotome meetschaal genoot de voorkeur waarbij vier respondenten aangaven 
de schaal geschikt te vinden en twee aangaven meer context nodig te hebben bij het beantwoorden 
van de vragen. Deze twee respondenten kwamen daardoor uit op complexere meetschalen (twee 
keer Likert waarbij één i.c.m. meerdere meetmomenten). 
 

  
Figuur 10 – Tijdens interviews gekozen meetmethodes 

Wanneer de resultaten afgezet worden tegenover het beslissingsniveau binnen de organisatie kan 
opgemerkt worden dat de meer complexere meetschaal (interval) op een hoger beslissingsniveau 
noodzakelijk wordt geacht. Zodra het beslissingsniveau echter lager is wordt de voorkeur gegeven 
richting een simpelere meetschaal. 
 

 Nominaal Ordinaal Interval 
Operationeel 3 1  

Tactisch 1   

Strategisch   1 
Tabel 4 – Beslissingsniveau afgezet t.o.v. meetschaal 

Opvallend was het feit dat één van de geïnterviewde uit zichzelf aangaf baat te hebben bij meerdere 
meetmomenten over de tijd heen, de rest van de geïnterviewde gaf aan dat dit niet noodzakelijk 
was. Deze persoon gaat binnen de organisatie over de meerjarige samenwerkingsverbanden (en 
partnerships) was de persoon die meerdere meetmomenten noodzakelijk acht. De groep die het niet 
noodzakelijk vond kwam tevens niet uit zichzelf met het idee van meerdere meetmomenten. 

  

4

1 1

M E E T S C H A A L

Nominaal Ordinaal Interval

4

2

M E E T M E T H O D E

Dichotoom Likert



65 
 

Voor het type meetmethode is een soortgelijke constatering niet te maken, hier lijkt geen spraken te 
zijn van een invloed van het beslissingsniveau op het soort meetmethode. 

 Dichotoom Gutmann Likert 
Operationeel 3 - 1 

Tactisch 1 - - 
Strategisch - - 1 

 Tabel 5 – Beslissingsniveau afgezet t.o.v. meetmethode 
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4.4.  Analyse van de data 
Na het verzamelen en bespreken van de verzamelde data dient deze geanalyseerd te worden. 
Gegeven het soort onderzoek en het beperkte aantal respondenten is het niet verstandig om 
statistisch instrumenten in te zetten voor de analyse. Conclusies die hieruit opgemaakt kunnen 
worden zijn niet statische significant. Om toch de resultaten te analyseren is er gekozen de 
constateringen en tegenstrijdigheden gedurende de interviews te benomen en hier conclusies aan te 
verbinden middels logische redenaties. 

Kwalificatie van de schatters 
Bij aanvang van de interviews kwam naar voren dat een aantal van de geïnterviewden nog geen 
duidelijk beeld had van het onderzoek en de reden voor het interview. Er waren ook schatters 
aanwezig die zich zeer zorgvuldig hadden voorbereid waarbij een zelfs zo ver was gegaan om 
verwante wetenschappelijke literatuur mee te nemen naar het gesprek. Ondanks de soms 
vergaande voorbereiding bleek het onderzoeksonderwerp toch als moeilijke materie ervaren te 
worden door de respondenten. Hierdoor duurde het kwalificeren van de schatters langer dan 
verwacht. Na uitleg over het onderzoek en het stellen van een aantal vragen bleken twee schatters 
het concept ‘strategische samenwerking’ lastiger te kunnen plaatsen binnen het onderzoek. De 
antwoorden gedurende het interview zijn echter wel van toegevoegde waarde en doordacht 
gebleken, om deze reden zijn ze als zijn meegenomen in de resultaten. 

Absolute voorkeur 
Bij het bespreken van de meetmethodes hebben alle respondenten beaamd een absolute voorkeur 
te hebben voor een snellere en makkelijkere meetmethode. Hiermee wordt duidelijk dat er vanuit 
de organisatie draagvlak is om te onderzoeken of er een geschikte manier is om te voorzien in deze 
voorkeur. Vooral de lange doorlooptijd en vereiste inhoudelijke modelkennis waren struikelblokken 
voor de respondenten. Hoewel de wens aanwezig is betekend dit niet direct dat er een geschikte 
methode bestaat of dat er überhaupt een methodiek valt te ontwikkelen waarmee voldaan wordt 
aan de voorkeur van de respondenten.  

Prioriteren van vragen 
Het toevoegen van een weging aan een vraag werd gemengd ontvangen, alle geïnterviewden waren 
echter van mening dat een weging vastleggen in de meetmethodiek te veel zou zijn. Argumenten 
hierbij waren o.a. een ondoorzichtig resultaat en te tijdsintensief om voor iedere vraag een weging 
te bepalen. Het zwaarder laten wegen van sommige vragen bleek een punt van discussie te zijn 
waarbij twee respondenten aangaven ‘het überhaupt leveren van informatie’ zwaarder te wegen 
dan ‘het tijdig leveren van informatie’ terwijl een ander deel van de geïnterviewden beide aspecten 
belangrijk te vinden, omdat ‘informatie twee jaar na dato te ontvangen te laat is om een beslissing 
op te maken’. 

Bias tijdens het interview 
Twee respondenten benaderde de samenwerkingsrelatie op een eenzijdige manier waarbij de focus 
alleen lag op de transparantie van de andere organisatie. Hoewel dit gedurende het interview is 
aangekaart bleek tijdens het gesprek deze gedachtegang toch weer terug te sluipen en werd het van 
invloed op het gegeven antwoord of een meetmethode geschikt werd bevonden. Na afloop werd 
het onderwerp weer aangesneden en bleek het onbewust te zijn gegaan. Dit impliceert dat er 
spraken was van een (onbewuste) bias die tijdens het kiezen van een geschikte meetmethode al 
naar voren kwam. 

Complexiteit van meetmethode  
Gedurende de interviews werd duidelijk dat de complexere meetmethode niet automatisch werden 
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ervaren als beter en/of vollediger. De voorkeur bleek te liggen bij de simpelere meetmethode met 
een absoluut resultaat, sterker nog, de toevoeging van een percentage werd door vier van de 
respondenten gezien als een nadeel omdat ‘het onderscheid tussen 55% en 60% binnen dit 
onderwerp subjectief is’. 

Noodzaak voor gestandaardiseerde aanpak  
Alle respondenten gaven aan een gestandaardiseerde aanpak noodzakelijk te vinden. Hierbij was 
een duidelijk onderscheid merkbaar tussen medewerkers die dagdagelijks op operationeel en 
tactisch niveau bezig zijn en de die op strategisch niveau werkt. Op operationeel en tactisch niveau 
werd de voorkeur voor een eenvoudigere meetschaal en meetmethode meermaals aangegeven als 
een pre waarbij een ja/nee type vraagstelling de voorkeur genoot. De voorkeur voor de nominale 
schaal kwam doordat de geïnterviewden de voorkeur gaven aan een absolute waarde waarop een 
beslissing gebaseerd kan worden. Deze absoluutheid ontbrak bijvoorbeeld bij de Likert schaal 
volgens de geïnterviewde. 

Op strategisch niveau kwam de voorkeur voor een iteratieve meetmethode naar voren zonder enige 
input vanuit de onderzoeker. Het hebben van meerdere meetmomenten om te bepalen hoe een 
samenwerking verloopt over de tijd heen was een van de ‘must haves’. Deze mening was minder 
sterk aanwezig wanneer het gaat over kleinschaligere samenwerkingsverbanden of verbanden van 
korte duur.  

Vanuit de praktijk lijkt er wel draagvlak te zijn voor het gebruik van meetmethodes bij het bepalen 
van transparantie. Men heeft in de basis behoefte aan begrijpbaarheid en uitlegbaarheid. Voor een 
leek voorziet de fuzzy set methodiek hier onvoldoende in. Over de gehele linie heen wordt 
aangegeven de noodzaak in te zien waarom transparantie belangrijk is. Echter wordt vooral 
‘Betrouwbaarheid’ gezien als een cruciaal begrip binnen een samenwerkingsverband, een 
bevestiging van de conclusie uit het onderzoek van Schnackenberg (2014).
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek beschreven.  
Allereerst wordt gestart met een discussie en reflectie op het onderzoek. Door middel van het 
interpreteren van de resultaten, deze te koppelen aan de initiële verwachtingen, de beperkingen te 
benoemen en eventuele implicaties van het onderzoek te bespreken. Tot slot worden de 
aanbevelingen behandeld, hierbij worden zowel de aanbevelingen voor de praktijk als voor 
vervolgonderzoek besproken. 

5.1. Discussie 
De centrale vraag in het onderzoek draait rondom het zoeken naar een meetschaal waarmee in de 
praktijk gewerkt kan worden om ‘transparantie’ meetbaar mee te maken binnen een sourcing 
partnership. Het idee is hierbij om een abstract begrip als transparantie vanuit een praktijksituatie te 
benaderen om zo te kijken wat werkbaar is en in hoeverre het realistisch is om een meetschaal en/of 
meetmethode binnen een organisatie in te voeren. Uit het literatuuronderzoek bleek al gauw dat er 
nog geen wetenschappelijk materiaal bestaat waarin gekeken wordt naar transparantie binnen de 
context van dit onderzoek, namelijk wat is werkbaar en/of wenselijk in de praktijk. Hierdoor is er 
gekozen voor een exploratief praktijkonderzoek met als gevolg dat het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag, in de stelligheid zoals deze beschreven is, lastig. 

Er is gedurende het onderzoek gekeken naar een geschikte meetschaal bij het bepalen van 
transparantie. Hierbij is gekozen om transparantie verder uit te splitsen, aan de ene kant voor de 
beeldvorming bij de respondenten en aan de andere kant om een verdiepingsslag te geven aan de 
antwoorden waarom een meetschaal geschikt is. Er is hiervoor gebruik gemaakt van een drietal 
variabelen waarin transparantie valt onder te verdelen, namelijk Openheid, Duidelijkheid en 
Nauwkeurigheid. Deze termen zijn een vertaling van de termen uit het onderzoek van 
Schnackenberg (2014), Disclosure, Clarity en Accuracy. Doordat er echter nog geen ander empirisch 
onderzoek voorhanden is waarbij transparantie wordt uitgesplitst naar onderliggende variabelen 
worden de variabelen van Schnackenberg overgenomen. 

Sourcing partnerships en het beoordelen van deze relatie is binnen de gekozen praktijksituatie 
nieuw. Hierdoor moest voor het onderzoek zowel het sourcing onderdeel, het beoordelen van deze 
relatie als het transparantie stuk worden toegelicht bij alle respondenten. Hoogstwaarschijnlijk heeft 
dit in bepaalde mate invloed gehad om de resultaten. Achteraf gezien was het wellicht beter 
geweest de respondenten op een andere manier voor te bereiden. De uiteindelijk gekozen 
oplossing, vooraf toelichten via een e-mail en bij de start van de interviews te toetsen of de stof 
begrepen was, bleek minder effectief doordat de materie als lastig en vaag werd ervaren. Daarnaast 
hadden mogelijk meer kwalitatieve vragen gedurende het interview een nog breder antwoord 
gegeven op de deel- en hoofdvragen. Er is echter gekozen om de respondenten zo veel mogelijk aan 
het woord te laten en het gesprek niet te beïnvloeden door middel van het stellen van teveel 
leidende vragen tenzij dit echt niet anders kon.  

Het onderzoek is gestart met de gedacht dat de respondenten tot op zeker hoogte wisten wat 
transparantie in een samenwerkingsverband inhield. Voorafgaande aan het interview is een 
uitnodiging met begeleidende tekst verstuurd met daarin een toelichting op het onderzoek en een 
pragmatisch voorbeeld wat het onderzoek behelst. 
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Daarnaast is er tijdens het onderzoek geen rekening gehouden met een hiërarchische structuur en 
het feit dat hierdoor ‘wenselijke’ antwoorden gegeven worden in plaats van de oprechte mening. De 
organisatie kenmerkt zich namelijk doordat er maar één bestuurslaag aanwezig is, namelijk de 
directie. Uiteraard valt niet uit te sluiten dat er toch geredeneerd wordt vanuit wat is wenselijk 
volgens de directie, dit kan toch in zekere mate een rol hebben gespeelt. 

5.2. Conclusies 
Het onderzoek is gestart met de hypothese ‘Welke meetschaal is minimaal nodig om een bruikbaar 
en voldoende onderbouwd oordeel te krijgen van de meetdoelstelling bij het bepalen van 
transparantie?’. Hiervoor zijn twee deelvragen op papier gezet om te helpen bij het beantwoorden 
en onderbouwen van de uiteindelijke conclusie. In dit hoofdstuk worden de twee deelvragen 
beantwoord voordat uiteindelijk ingegaan wordt op de hoofdvraag. 

Beginnende bij de eerste deelvraag: ‘Wanneer kan men spreken over een bruikbaar en voldoende 
onderbouwd oordeel?’. Na uitvoering van het onderzoek is de conclusie dat er op dit moment geen 
harde, alomvattende lijst opgesteld kan worden waaraan voldaan moet worden voordat er sprake is 
van een bruikbaar en voldoende onderbouwd oordeel. Uit de interviews bleek dat zowel de termen 
‘bruikbaar’ als ‘voldoende onderbouwd’ sterk afhankelijk zijn van de situatie en de persoon die er 
naar gevraagd wordt. Wel kan gesteld worden dat er vanuit de praktijk een noodzaak wordt gevoeld 
om middels een gestandaardiseerde wijze tot een oordeel te komen. Op basis van de 
onderzoeksresultaten lijkt er een mogelijke verband te zijn tussen het beslissingsniveau waarop men 
acteert en de mate van onderbouwing die gewenst is bij het maken van een beslissing.  
 
De tweede deelvraag was ‘Wat zijn meetdoelstellingen bij het bepalen van transparantie?’. Tijdens 
de interviews is deze vraag gesteld aan de respondenten echter bleken deze zelf niet in staat om te 
concrete meetdoelstellingen te komen die ze in de praktijk gebruiken. Bij het bespreken van de drie 
deel aspecten van transparantie ‘openheid’, ‘duidelijkheid’, en ‘nauwkeurigheid’ (Schnackenberg en 
Tomlinson, 2014) werden de deel aspecten als meetdoelstelling opzichzelfstaand als onvoldoende 
concreet ervaren om te gebruiken. Een veelgehoorde reactie was dat de termen, net als 
transparantie, een te abstract begrip is. Dit wekt de indruk dat aanvullend onderzoek nodig is om 
duidelijk te krijgen welke meetdoelstellingen in de praktijk (on-)bewust gebruikt worden bij het 
bepalen van transparantie.  

Op basis van de praktijkonderzoeksresultaten en de beschikbare literstuur dient de conclusie 
getrokken te worden dat meetdoelstellingen rondom transparantie tijdens een sourcing partnership 
nog veel onontgonnen terrein heeft. Tevens kan na afronding van de interviews geconcludeerd 
worden dat het gewenste, dan wel benodigde, conceptuele begripsniveau tussen het 
onderzoeksgebied en de praktijk op dit moment ver uiteen ligt. Het verkrijgen van een bruikbaar lijst 
aan meetdoelstelling vanuit het werkveld wordt hierdoor bemoeilijkt.  

Gedurende de interviews kwam naar voren dat vanuit een operationeel beslissingsniveau de focus 
vooral lag op het thema ‘duidelijkheid’ bij het maken van een beslissing. Hierbij is de conclusie dat 
een meetdoelstelling Idealiter voor iedereen zonder al te veel toelichting duidelijk is waarbij de helft 
van de respondenten aan gaf een zo binair mogelijk antwoord te prefereren.  

Een tweede thema rondom de meetdoelstelling was betrouwbaarheid en herhaalbaarheid, door de 
respondenten getypeerd als een gestandaardiseerde aanpak. Hierbij is het belangrijk dat de 
uitkomsten van de meetmethode helder en uitlegbaar moesten zijn om zwaarwegende keuzes op te 
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baseren. Het voortzetten of stopzetten van een samenwerkingsverband is een ingrijpende beslissing 
waarbij duidelijk uitlegbaar moet zijn hoe de keuze tot stand is gekomen.  

In conclusie moet gesteld worden dat er in ieder geval twee thema’s zijn die aan de orde zijn bij het 
bepalen van meetdoelstellingen voor transparantie, echter is het tijdens het onderzoek niet mogelijk 
gebleken deze door te vertalen naar gespecificeerde meetdoelstelling. 

De uitkomsten van de deelvragen maken het vervolgens mogelijk om een antwoord te geven op de 
hoofdvraag van het onderzoek: ‘Welke meetschaal is minimaal nodig om een bruikbaar en voldoende 
onderbouwd oordeel te krijgen van de meetdoelstelling bij het bepalen van transparantie?’. 

Strikt kijkende naar de hoofdvraag dient op basis van de onderzoeksresultaten gesteld te worden dat 
de minimale benodigde meetschaal om te voldoen aan de eisen van alle respondenten de interval 
schaal betreft. Hierbij dient echter de kanttekening gezet te worden dat de hoofdvraag complexer 
en groter was dan waar bij de start van het onderzoek rekening mee is gehouden. Zoals tijdens de 
eerste deelvraag al naar voren is gekomen zijn de termen ‘bruikbaar’ en ‘voldoende onderbouw’ 
afhankelijk van de persoon die de beoordeling moet doen, er kan niet gesproken worden van een 
helder kantelpunt wanneer er voor iedereen spraken is van een bruikbaar en voldoende 
onderbouwd oordeel. Op basis van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de 
minimale meetschaal voor de respondenten uiteen liep tussen de nominale en intervalschaal en 
sterk afhankelijk is van persoonlijke voorkeur en dat er mogelijk een verband aanwezig is tussen het 
niveau waarop de dagelijkse werkzaamheden plaatsvinden t.o.v. de complexiteit in de meetschaal. 
Hierbij wordt op operationeel niveau eerder een minder complexe meetschaal gehanteerd en op 
strategisch niveau wordt een complexere meetschaal als wenselijk ervaren. 

5.3. Aanbevelingen 
Tot slot zijn zowel aanbevelingen opgenomen voor de praktijk als aanbevelingen voor eventueel 
vervolgonderzoek opgenomen. 

Aanbevelingen voor de praktijk 
De huidige methodieken vereisen een investering qua tijd en het vervaardigen van kennis die kan 
afschrikken. Het beoordelen van samenwerkingen middels een gestandaardiseerde werkwijze werd 
gedurende het onderzoek echter als dusdanig positief ervaren dat het van toegevoegde waarde kan 
zijn om in een simpelere vorm te starten met het beoordelen van transparantie. Begin pragmatisch 
en kijk waar de behoeftes naar voren komen voor meer informatie. 

Ook op het gebied van begripsdefinitie valt nog winst te behalen, waar gedurende het onderzoek 
gestart is met een definitie van transparantie was in de praktijk een beeld aanwezig. Het bespreken 
van transparantie binnen de context van een samenwerkingsverband is niet iets wat eerder was 
gedaan. Door het concreet te maken en de definitie af te stemmen met elkaar werd duidelijk wat de 
toegevoegde waarde was. Transparantie, en wellicht ook andere abstracte begrippen, heeft baad bij 
een duidelijke en heldere definitie die organisatie breed gedragen wordt. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Gedurende het praktijk onderzoek kwam naar voren dat medewerkers op operationeel niveau een 
sterke voorkeur hadden voor meetschalen met een duidelijk ja/nee uitkomst, een minder complexe 
meetschaal. Echter zodra medewerkers op strategisch niveau gevraagd werden naar de 
geprefereerde meetschaal kwam de wens voor een complexere meetschaal waarin meer variabelen 
worden meegenomen. Het wekt de indruk dat er mogelijk een verband kan zijn tussen het 
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beslissingsniveau waarop een werknemer werkt en het soort meetschaal wat geprefereerd wordt. 
Aanvullend onderzoek dient te worden uitgevoerd om aan te tonen of dit verband daadwerkelijk 
aanwezig is of dat er spraken was van een toevallige samenloop van omstandigheden. 

Gedurende de interviews bleek dat er binnen de organisatie onbewust al gebruik werd gemaakt van 
een aantal meetdoelstellingen waarmee beoordeeld wordt of een samenwerkingsverband naar 
behoren verloopt. Het concreet benoemen van deze doelstellingen bleek tijdens de interviews 
echter lastig en heeft weinig bruikbaar resultaat opgeleverd. Op dit vlak zou vervolg onderzoek 
kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door een andere opzet te hanteren waarbij op een grotere 
schaal data verzameld wordt of meerdere domeinexperts binnen verschillende organisaties te 
gebruiken. Wellicht dat de extra tijd bij het invullen van een vragen en/of door te spreken met 
mensen die dagdagelijks te maken hebben met het toepassen van meetmethodes en het definiëren 
van meetdoelstellingen het mogelijk is helderder te krijgen welke meetdoelstellingen gehanteerd 
worden bij het bepalen van transparantie. 

Een ander aspect wat gedurende een vervolgonderzoek aan bod kan komen is het effect van biases 
tijdens het beoordelen van transparantie. Uit het literatuuronderzoek is duidelijk geworden dat 
wanneer menselijke schatters gebruikt worden bij een beoordeling er in een hoedanigheid biasen 
meespelen bij het beoordelen. In welke mate de verschillende biasen aanwezig zijn bij het schatten 
van transparantie en in welke mate deze zijn terug te dringen zijn vraagstukken welke op het 
moment van schrijven nog onbeantwoord zijn. Dit onderwerp biasen overstijgt de focus van dit 
onderzoek maar kan over de gehele linie van toegevoegde waarde zijn, het doel is immers om tot 
betere inschattingen te komen op het gebied van transparantie 

Tot slot is er gedurende het onderzoek gewerkt met de veronderstelling dat het gebruik van 
meetmethodes in de praktijk geaccepteerd wordt. Hierbij is vervolgens gekeken of er minder 
complexe meetschalen zijn die ingezet kunnen worden in de praktijk. Echter kunnen er zich wellicht 
situaties voordoen waarin het gebruik van een gestandaardiseerde meetmethode niet aan sluit of 
simpelweg niet geaccepteerd wordt door, dan wel binnen, de organisatie. Vervolgonderzoek kan 
zich richten op deze situaties door te kijken of er een punt is waarop meetmethodes niet (meer) 
geaccepteerd worden. 
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Bijlage 1 – Heuristics and biases - Voorbeelden  
De volgende voorbeelden komen uit het onderzoek van Tverski en Kahneman (1973) en dienen ter 
uitleg van de 13 verschillende type heuristieken en vooroordelen welke benoemd zijn in hoofdstuk 
3.3.2. 

 

Representativeness 
 

1. Insensitivity to prior probability of outcomes 
Subjects are shown a brief description of an individual, allegedly drawn at random from a group of 
100 professionals, 70% of whom are engineers and 30% are lawyers. Another group of subjects is 
told the opposite: 30% engineers and 70% lawyers. People ignored these baseline probabilities 
and based their judgments entirely on the descriptions. 
When given blank descriptions, subjects used the baseline probability to guess the probability that 
a given person was an engineer. When given this description: 
Dick is a 30 year old man. He is married with no children. A man of high ability and high 
motivation, he promises to be quite successful in his field. He is well-liked by his colleagues. 
They said the probability was 50%, even though the description says nothing, and the baseline 
probabilities were 70/30. 
 

2. Insensitivity to sample size 
When given this problem: 
A certain town is served by two hospitals. In the larger hospital, about 45 babies are born each 
day. In the smaller hospital, about 15 babies are born each day. As you know, about 50 percent of 
all babies are boys. However, the exact percentage varies from day to day. Sometimes it may be 
higher than 50 percent, sometimes lower. 
For a period of 1 year, each hospital recorded the days on which more than 60 percent of the 
babies born were boys. Which hospital do you think recorded more such days? 
The answers were: 

• Larger hospital (about 25%) 
• Smaller hospital (about 25%) 
• About the same (about 50%) 

Yet the smaller hospital is much more likely to deviate a lot from 50%. Just as when you toss a 
coin twice, you could get 0% heads (25% chance), 50% heads or 100% heads (25% chance). But 
out of 100 tosses, it is very unlikely to get very far from 50%. 
People solve this by looking at the similarity of the two situations, if they look similar, they expect 
similar outcomes. 
 

3. Misconceptions of chance 
A coin is to be tossed 6 times. Which sequence is more likely? 
H T H T T H 
H H H T T T 
They are both equally likely, but most people think the first is more likely, because it "looks more 
random". In other words, they compare it with the idealized image of what random tosses would 
like, and if it looks that, they think it's more likely. 
 

4. Ignorance of regression toward the mean 
Some researchers found that flight instructors had the belief that praise is bad for pilots and harsh 
criticism is good for them. The basis for this was the observation by the instructors that praise 
following a particularly great landing was usually followed by a worse landing, and criticism 
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following a really bad landing was usually followed by a better landing. But what is really 
happening is regression towards the mean: the quality of pilot landings is a function of both skill 
and chance. Sometimes the chance factors really add up and it produces an unusually good or bad 
landing. But the next time, it is unlikely to get an equally unusual landing: it will be more normal. 
So really bad landings are followed by better ones, and really good landings are followed by worse 
ones. The same is true of the heights of fathers and sons. Exceptionally tall fathers tend to 
produce tall sons, but not as exceptionally tall as the fathers. Exceptionally short fathers tend to 
produce short sons, but not as exceptionally short. 
 

5. Illusion of validity 
People make judgments or predictions based on the degree of representativeness (the quality of 
the match between the selected  outcome and the input) with no regard for probability or all the 
other factors which limit predictability. The illusion of validity is the profound mental conviction 
engendered when the ‘input information’ approaches representative models (stereotypes). I.e. if 
it matches a stereotype, people will believe it. 
 

6. Misrepresentation of regression 
Most people don’t understand a) where ‘regression to the mean’ applies b) recognize it when 
they see it, preferring to give all sorts of spurious explanations. For example, a sportsman has a 
great season – the commentators laud him, he wins sportsman of the year – but his next season is 
lousy. Critics and commentators come up with all kinds of reasons to explain this performance, 
but the good year might just have been a freak and now he has regressed closer to his average, 
mean ability. 
 

Tabel 4 - Heuristics and biases - categorie Representativeness, Tversky en Kahneman (1973) 

Availability 
 

7. Biases due to the retrievability of instances 
Subjects are read a list of well-known celebrities of both sexes, and were then asked to judge 
whether the list contained more men than women. In some lists, the men were more famous than 
the women. In other lists, the women were more famous. In each case, people's judgments of the 
proportion of women was determined by the relative fame of the women in the list. 
 

8. Biases due to the effectiveness of search set 
Suppose you sample words (of three letters or more) randomly from an English text. Is it more 
likely that a word starts with "r" or that "r" is the third letter? People approach this problem by 
recalling words that begin with "r" (such as road) and words that have "r" in the third position 
(such as "car"), and assess the relative frequency based on the relative number of words like that 
that they can think of. Since it is much easier to search for words that begin with a given letter, 
most people find that words starting with "r" are more common (but it's not true. Not true for "k" 
either). Similarly, suppose you are asked to rate the frequency of with which abstract words (like 
though, love) and concrete words (desk, water) appear in written English. One way people 
approach this is to count the number of contexts in which such words are likely to appear. It is 
much easier to find contexts for the abstract words (e.g., love stories for "love") than for concrete 
words. So people think abstract words are more common. 
 

9. Biases of imaginability 
Sometimes, we don't carry memories of instances to recall, but carry a rule for generating the 
instances. Usually, one uses the rule to generate a few instances, and evaluates how easy it was to 
create different kinds of instances. 
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For example, consider a group 10 people who form committees of k members, 1< k<9. How many 
different committees of k members can be formed (answer for each k)? Which k yields the most 
committees? But what people really do is observe that it is easy to construct several disjoint 
committees of 2 members, but hard to construct disjoint sets of 8 members (there is just one). So 
they conclude that small committees are more numerous than large ones. 
The true answer is k=5 gives the maximum number of committees (252), and the number of 
committees is the same for any value of k and for 10-k (every committee of 3 defines a potential 
committee of 7). {1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1} 
 

10. Illusory correlation 
Lifelong experience has taught us that, in general, instances of large classes are recalled better 
and faster than instances of less frequent classes; that likely occurrences are easier to imagine 
than unlikely ones; and that the associative connections between events are strengthened when 
the events frequently co-occur. As a result, man has at his disposal a procedure (the availability 
heuristic) for estimating the numerosity of a class, the likelihood of an event, or the frequency of 
co-occurrences, by the ease with which the relevant mental operations of retrieval, construction, 
or association can be performed. 
However, as the preceding examples have demonstrated, his valuable estimation procedure 
results in systematic errors. 
 

Tabel 5 - Heuristics and biases - categorie Availability, Tversky en Kahneman (1973) 

Adjustment and anchoring 
 

11. Insufficient adjustment 
A roulette wheel with 100 numbers (0 to 99) is spun in front a subject. Whatever number comes 
up, respondents are asked whether the percentage of United Nations countries that are African is 
higher or lower than that number. Then they are asked for their best guess about that 
percentage. Median estimates for people who got "65" as their chance number were higher than 
the median estimates for people who got "10" as their chance number. This happens even though 
respondents know that the starting number is unrelated to the true percentage. 
 

12. Biases in the evaluation of conjunctive and disjunctive events 
In a study by Bar-Hillel (1973), subjects were asked to bet on a pair of events. Three types of 
events were used altogether: 

• (single) draw a red marble from a bag containing 50% red marbles 
• (conjunctive) draw a red marble 7 times in a row from a bag containing 90% red marbles. 
• (disjunctive) draw at least one red marble in 7 tries (with replacement) from a bag 

containing 10% red marbles 
Given the choice between the single event and the conjunctive, people chose the conjunctive. But 
it's actually the worse bet (it's probability is actually only .48). Given the choice between the single 
event and the disjunctive, people chose the single event, even the disjunctive is the better bet (p = 
.52). 
People seem to approach the problem this way: To evaluate the conjunctive, they realize that a 
single draw has a 90% chance of success. They then factor that down because they have to get all 
7 right. But they never factor it down enough. To evaluate the disjunctive, they realize that a 
single draw has only a 10% chance of success. They then factor that up because they have 
multiple chances to get one red one. But they never factor it up quite enough. 
Biases in the evaluation of compound events are particularly significant in the context of planning. 
Any complex undertaking has the character of a conjunctive event: lots of things have to click into 
place in order for the whole thing to work. Even when the probability of each individual event is 
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very likely, the overall probability can be very low. People in general way overestimate the 
probability of the conjunctive event, leading to massive time and cost overruns in real projects. 
Conversely, disjunctive structures are typically encountered in the evaluation of risks. A complex 
system, such as a nuclear reactor or a human body, will malfunction if just one key component 
fails. Even if the probability of failure of any one event is very low, the overall probability of some 
event going wrong is very high. People always underestimate the probability of complex systems, 
like the Challenger, going wrong. 
 

13. Anchoring in the assessment of subjective probability distributions 
Anchoring in the assessment of subjective probability distributions. In decision analysis, experts 
are often required to express their beliefs about a quantity, such as the value of the Dow-Jones 
average on a particular day, in the form of a probability distribution. Such a distribution is usually 
constructed by asking the person to select values of the quantity that correspond to specified 
percentiles of his subjective probability distribution. For example, the judge may be asked to 
select a number, X9o, such that his subjective probability that this number will be higher than the 
value of the Dow-Jones average is .90. That is, he should select the value X90 so that he is just 
willing to accept 9 to 1 odds that the Dow-Jones average will not exceed it. A subjective 
probability distribution for the value of the DowJones average can be constructed from several 
such judgments corresponding to different percentiles. By collecting subjective probability 
distributions for many different quantities, it is possible to test the judge for proper calibration. A 
judge is properly (or externally) calibrated in a set of problems if exactly II percent of the true 
values of the assessed quantities falls below his stated values of XIT. For example, the true values 
should fall below X0l for 1 percent of the quantities and above X19 for 1 percent of the quantities. 
Thus, the true values should fall in the confidence interval between X01 and XIo on 98 percent of 
the problems. Several investigators (11) have obtained probability distributions for many 
quantities from a large number of judges. These distributions indicated large and systematic 
departures from proper calibration. In most studies, the actual values of the assessed quantities 
are either smaller than Xol or greater than X99 for about 30 percent of the problems. That is, the 
subjects state overly narrow confidence intervals which reflect more certainty than is justified by 
their knowledge about the assessed quantities. This bias is common to naive and to sophisticated 
subjects, and it is not eliminated by introducing proper scoring rules, which provide incentives for 
external calibration. This effect is attributable, in part at least, to anchoring. 
To select Xi)( for the value of the Dow-Jones average, for example, it is natural to begin by 
thinking about one's best estimate of the Dow-Jones and to adjust this value upward. If this 
adjustment-like most others-is insufficient, then X90 will not be sufficiently extreme. A similar 
anchoring effect will occur in the selection of X10, which is presumably obtained by adjusting 
one's best estimate downward. Consequently, the confidence interval between X1o and Xgo will 
be too narrow, and the assessed probability distribution will be too tight. In support of this 
interpretation it can be shown that subjective probabilities are systematically altered by a 
procedure in which one's best estimate does not serve as an anchor. Subjective probability 
distributions for a given quantity (the Dow-Jones average) can be obtained in two different ways: 
(i) by asking the subject to select values of the Dow-Jones that correspond to specified percentiles 
of his probability distribution and (ii) by asking the subject to assess the probabilities that the true 
value of the Dow-Jones will exceed some specified values. The two procedures are formally 
equivalent and should yield identical distributions. However, they suggest different modes of 
adjustment from different anchors. In procedure (i), the natural starting point is one's best 
estimate of the quantity. In procedure (ii), on the other hand, the subject may be anchored on the 
value stated in the question. Alternatively, he may be anchored on even odds, or 50-50 chances, 
which is a natural starting point in the estimation of likelihood. In either case, procedure (ii) 
should yield less extreme odds than procedure (i). To contrast the two procedures, a set of 24 
quantities (such as the air distance from New Delhi to Peking)-was presented to a group of 



80 
 

subjects who assessed either X1o or XAT0 for each problem. Another group of subjects received 
the median judgment of the first group for each of the 24 quantities. They were asked to assess 
the odds that each of the given values exceeded the true value of the relevant quantity. In the 
absence of any bias, the second group should retrieve the odds specified to the first group, that is, 
9: 1. However, if even odds or the stated value serve as anchors, the odds of the second group 
should be less extreme, that is, closer to 1 : 1. Indeed, the median odds stated by this group, 
across all problems, were 3:1. When the judgments of the two groups were tested for external 
calibration, it was found that subjects in the first group were too extreme, in accord with earlier 
studies. The events that they defined as having a probability of .10 actually obtained in 24 percent 
of the cases. In contrast, subjects in the second group were too conservative. Events to which they 
assigned an average probability of .34 actually obtained in 26 percent of the cases. These results 
illustrate the manner in which the degree of calibration depends on the procedure of elicitation. 
 

Tabel 6 - Heuristics and biases - categorie Adjustment and anchoring, Tversky en Kahneman (1973) 
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Bijlage 2 – Components of skill addressed by selected methods for 
improving forecasts 

De volgende onderdelen komen uit het onderzoek van Steward en Lusk (1994) en dienen ter uitleg 
van de zeven skill componenten welke benoemd zijn in hoofdstuk 3.3.3. 

Environmental predictability 
Environmental predictability determines an upper bound on forecast performance and therefore 
indicates how much improvement is possible through attention to other components. In laboratory 
studies, tasks with known environmental predictability have been studied (e.g. Armelius, 1979; 
Hagafors and Brehmer, 1983). Brehmer (1976) found that a decrease in environmental predictability 

for a laboratory task was associated with a decrease in judgmental consistency. In field studies, 
environmental predictability often cannot be estimated with any accuracy. Furthermore, for a given 
set of information, environmental predictability is fixed and not under the control of the forecaster. 
It may be possible to improve predictability by identifying valid new descriptors that can be used in 
forecasting (Al). Since our interest here is in the more subjective aspects of forecasting skill, we will 
not discuss environmental predictability further.  

Fidelity of the information system  
Forecasting skill may be degraded if the information system that brings data to the forecaster does 
not accurately represent actual conditions, i.e. if the cues do not accurately measure the true 
descriptors. Fidelity of the information system refers to the quality, not the quantity, of information 
about the cues that are currently being used. The available research indicates, surprisingly, that for 
some tasks, measurement error in cues may not be a major determinant of performance. In a 
review of forecasting methods for marketing, Armstrong et al. (1987) report that measurement 
error in the environmental inputs to a market forecasting model had little impact on the accuracy of 
environmental forecasts. York et al. (1987) investigated the effect of cue unreliability in a multiple 
cue probability learning (MCPL) task. They compared a group that received ‘true scores’ to groups 
that received cue values with random error added to the true score values and concluded that 
measurement error in the predictor does not affect performance. However, their task was 
structured so that the five values presented for each cue could be averaged for optimal 

performance. The generality of these findings and the reasons for them require further 
investigation. If the cues available to judges are poor predictors, then more accurate measurement 
of them might not improve judgment. A more likely explanation is that redundancy in the cues, or 
multiple measurement of the same cue, cancels out the effect of measurement error. In the case of 
redundant information, error in measurement of a single cue might have little effect on the 
predictability of the entire set because fidelity of the information system depends on the ability of 
all the cues available to the forecaster to recover the valid variation in the true predictors. 
Therefore, errors in individual cues might not have much effect on overall system fidelity. Problems 
with the fidelity of the information system need not be limited to the traditional concept of 
measurement error. Another kind of error, called system failure error (O’Connor et al. 1989) could 
be more devastating. In this case, all valid information is lost due to, for example, instrument failure. 
If the forecaster were unaware of system failure, he or she could be seriously misled by the 
information provided. The urgency of correcting system failure would override all other components 
of skill until the failed system were repaired or replaced. Measurement error and accuracy of 
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information is a major concern to forecasters in any domain. Designers of information systems for 
forecasting will naturally seek to maximize the fidelity of the system by obtaining the best possible 
measures (B2). The problems involved in doing so are domain-specific, and it is likely that they will 
have been addressed, with varying degrees of success, in situations where important forecasts are 
made. For example, in the weather domain, Bader et al. (1988) acknowledge that quality control is 
becoming increasingly important and provide examples of how meteorological data can be cross-
checked. Environmental predictability and fidelity of the information system are components of skill 
that are determined by the forecast domain, the available information relevant to the forecast, and 
the information system. They are beyond the control of the forecaster, at least in the short run. We 
now turn to elements of the decomposition that are directly influenced by the forecaster’s 
behaviour. 

Match between environment and forecaster 
The match between the model of the forecaster and the environmental model is measured by the 
correlation (G), over a set of forecasts, between the forecaster model (MY.x) and the environmental 
model (M0.x). It is an estimate of the potential skill that the forecaster’s current strategy could 
achieve if the environment were perfectly predictable (given the cues) and the forecasts were 
unbiased and perfectly reliable. In some applications of the lens model equation, the G parameter 
has been  called ‘knowledge’ (Hammond et al., 1973; Beal et al., 1978). As Beal et al. (1978) point 
out, however, G does not represent knowledge in the traditional sense of mastery of a subject area 
or an intellectual field. Rather, G measures the individual’s knowledge of the requirements of the 
prediction task and the ability to apply that knowledge to forecasting. See Castellan (1992) for an 
important discussion of G and cautions regarding its use. An obvious way to improve the 
environment/ forecaster match is to have the forecaster learn more about the nature of the 
environmental system (C3). Thus, a weather  forecaster’s performance might be improved by 
learning more about atmospheric science (a basic premise of National Weather Service training 
programs), or economic forecasts might be improved by learning more economics. Such learning 
does not guarantee improved performance, however, because forecasters who are extremely 
knowledgeable about the environmental system might still have  low G’s if they are unable to apply 
that knowledge to the forecasting task (Gedzelman, 1979). Increasing the forecaster’s experience 
with the task (D3) is another obvious way to improve G. As Brehmer (1980) has argued, the nature of 
experience and human information-processing biases are such that it is very difficult to learn a 
complex task from experience alone. If Brehmer’s arguments apply to a forecasting problem,  then 
the improvement in G with experience alone could be very slow. A study conducted by Stael  von  
Holstein (1971) suggested that if experience  were accompanied by extensive feedback and 
discussion of the results, the forecaster-environment match could improve. He conducted a study of 
probabilistic forecasts of temperature and precipitation, providing feedback regarding accuracy 
(using a quadratic scoring rule) and the probability distributions, as well as outcome feedback. He 
did not find a change in accuracy over time. However, he found that research assistants performed 
better than meteorologists. He argued this was because the research assistants had opportunities to 
discuss their feedback, whereas the meteorologists received feedback in written form with no 
discussion. He further suggests that the meteorologists would have benefited from more extensive 
feedback. A method that has been found useful in accelerating the rate of learning complex 
judgment tasks is ‘cognitive feedback’ (E3) (Hammond, 1971). A review by  Balzer et al. (1989) 
distinguishes among  three types  of  cognitive feedback:  task information, cognitive information,  
and functional validity information. Task  information includes feedback regarding the task 
uncertainty, relation between cues and the observed event, and cue inter- correlations. Cognitive 
information mirrors the task information in terms of how the judge weighs cue information and 
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reliability. Functional validity information includes achievement (i.e. the correlation coefficient), G, 
and C. The authors suggest that task information is the most important feedback component and 
suggest that, if available, it should be used to train judges. Information about the level and variability 
of the criterion may also be useful task information. They further suggest that cognitive information 
is of little value. Functional validity information has not been extensively studied. Wigton et al. 
(1990) investigated diagnostic judgments of pharyngitis for physicians and medical students. During 
a six-month intervention they provided cognitive feedback which included learner’s weights and the 
optimal weights, as well as ‘probability feedback’ (the probability of a positive culture calculated 
from the optimal cue weights). They found that judgments became better calibrated and more 
accurate (as measured by the correlation). Matching (G) also  increased, but consistency  did not. 
They suggested that increased performance was due to better conformity with the models rather 
than increased consistency. They also found that students improved more than physicians. The 
physicians were reluctant to adopt the model’s weights. In contrast to most studies, Tape et al. 
(1992) found that G increased with outcome feedback (the correct judgment for each case), but not 
with cognitive feedback. They suggest that the value of cognitive feedback depends upon the task 
and that it may be more useful when the cue-event relationships ‘are complex and the combining 
rule is not known’ (p. 213). Gaeth and Shanteau (1984) were successful in helping soil judges reduce 
the influence of irrelevant facts and increase accuracy (F3). They attribute the most success to 
‘interactive training’. Such training included not only verbal suggestions for reducing the effect of 
irrelevant information but also experience (with feedback) with soils containing irrelevant factors. In 
the medical domain, Wigton (1988) has also suggested that training should include materials 
designed to discourage reliance on non-predictive cues currently in use. In summary, the available 
research suggests that when the environmental model relating cues to observed events is known, 
information about the model should be provided to forecasters as part of their training. In most 
cases, the environmental model will not be known, and that is precisely why judgmental forecasting 
is used. In such cases, it may be possible to estimate a model, or at least distinguish between 
relevant and irrelevant cues, by analysing historical data or analysing the forecasts of established 
experts. Training and practice with the task might be used to reduce reliance on irrelevant cues. 
When the environmental model is not known and cannot be estimated, feedback to the judges on 
the attributes of their judgments, along with a discussion of the results, may enhance performance. 

Reliability of information acquisition 
Reliability of information acquisition is the extent to which the forecaster can reliably interpret the 
objective cues. The evidence suggests that unreliability of information acquisition is pervasive. In a 
review of research on reliability of clinical judgments in medicine, Koran (1975) found a wide range 
of intra- and inter-observer reliability in extracting cardiovascular, gastrointestinal and respiratory 
cues from physical examination. He further reports a range of reliabilities for interpreting diagnostic 
procedures (e.g. electrocardiography). Einhorn (1974) studied pathologists viewing biopsy slides of 
cancer patients and reports a wide range of mean intra-judge reliabilities for cues. He also 
demonstrated a procedure for identifying three cue judgment biases: (1) under- or overvaluing signs 
in general (‘leniency error’), (2) the tendency to over- or undervalue particular cases (halo effect), 
and (3) under- or overvaluing particular signs. Results of an experiment conducted by Brehmer 
(1970) indicated that unreliability in judging cues made learning more difficult and had an effect 
similar to that of unpredictability in the environment. This suggests that unreliability in information 
acquisition may affect not only the quality of the forecasts, but also forecasters’ ability to learn from 
experience. Lusk and Hammond (1991) distinguish between ‘primary’ cues that are directly 
observable from the presented information and ‘secondary’ cues that must be extracted from a 
combination of the primary cue values. In studies comparing presentation of primary and secondary 
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cues, they found more disagreement among weather forecasters’  probability judgments in the 
primary cue condition than in the secondary cue condition, which they suggest was due to 
differential integration of the primary cue information into secondary cue values. They also found 
that the degree of disagreement on secondary cue values varied considerably by cue. They suggest 
that this may have been related to differences in proximity of secondary cues to the primary cues. 
That is, the differences may be due to the varying degrees of subjectivity involved in making the 
secondary cue judgments. A special case of secondary cues are cues that describe future, rather than 
current, conditions and therefore must themselves be forecasted. The evidence reviewed by 
Armstrong et al. (1987) indicates that unreliability introduced by integrating information to forecast 
a cue may not be a serious problem. They reviewed 18 studies comparing conditional econometric 
forecasts (actual data on the causal variables) and unconditional forecasts (causal variables must be 
forecasted) and found that ten studies showed that conditional forecasts were less accurate than 
unconditional forecasts, five showed no difference, and only three studies found greater accuracy 
for conditional forecasts. Although the research on reliability of information acquisition has not been 
extensive, the available studies suggest that it is more likely to be a problem in tasks, such as 
weather forecasting or medical diagnosis, that require interpretation of images or recognition of 
complex patterns in data that are distributed over time and/or space. For example, Kerr (1991) 
reported that, in a recent workshop on frontal analysis, different meteorologists placed the same 
cold front in a variety of geographic positions. The studies reviewed in this and the previous section 
suggest that in these kinds of tasks, reliability may be more important than fidelity of the 
information system in limiting forecasting skill, as well as less costly to correct. Empirical estimates 
of unreliability in information acquisition could be obtained by having forecasters make repeated 
cue judgments from the same data or by having different forecasters judge cues based on the same 
data. Lusk and Hammond (1991) suggested that identification of specific cues demonstrating high 
levels of disagreement among forecasters makes it possible to focus on variables with the greatest 
potential for improving judgment. Despite its importance to forecasting, we have not found any 
studies that specifically evaluate methods for improving reliability of information acquisition. There 
are several general suggestions that deserve study and are included in Table I. Lusk et al. (1990) 
recommend that clear operational definitions be developed for each cue (G4). Reliability might also 
be improved through forecaster training focused on troublesome cues (H4) or by designing 
improved displays, taking into account factors that affect reliability (14) 

Reliability of information processing 
Unreliability in processing subjective information is pervasive in human judgment, and some studies 
have found that it increases as the predictability of the environment decreases (Brehmer and 
Brehmer, 1988; Camerer., 1981). Unreliability may also increase as the amount of information 
available for forecasting increases (Stewart et al., 1992; Lee and Yates, 1992). Although additional 
information could serve to improve the forecaster’s understanding of the environmental conditions 
at the time of the forecast, it also increases the complexity of the forecasting task and may impose a 
cognitive burden on the forecaster that exceeds human information-processing capacity. It is not 
surprising, therefore, that a number of studies have found that people use only a subset of available 
information (Brehmer and Brehmer, 1988) and that the accuracy of forecasts does not increase with 
increasing information (Armstrong, 1985; Brockhoff, 1984; Lusk and Hammond, 1991). Indirect 
evidence that information-processing reliability affects the accuracy of judgments comes from 
studies showing that simple techniques for increasing reliability result in improved accuracy. One 
such technique, ‘bootstrapping’,  substitutes the regression model of the forecasts for the original  
forecasts (J5). Often forecasts based on the perfectly reliable regression model perform better than 
the original forecasts produced by the less than perfectly reliable human (Armstrong, 19185; 
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Camerer, 1981). Another simple technique for increasing reliability is averaging the forecasts that 
were made independently by several individuals (K5) (Kelley, 1925; Stroop, 1932). Greater reliability 
is one of the reasons that group average forecasts generally outperform members of the group 
(Armstrong, 1985; Stael von Holstein, 1971). A study by Hagafors and Brehmer (1983) suggests that 
reliability might increase if the forecaster were asked to verbally justify forecasts (L5). They found 
that having to justify one’s opinion led to higher consistency when no outcome feedback is provided. 
It is interesting that the effect of justification was higher in low predictability than in high 
predictability conditions, suggesting an interaction between the benefits of justification and 
environmental predictability. They also found that outcome feedback reduced consistency. They 
suggest that subjects use feedback to test  hypotheses, and the hypotheses keep changing, resulting  
in decreased reliability. Without feedback, hypothesis testing cannot occur and reliability increases. 
York et al. (1987), however, found that outcome feedback does not always reduce reliability. It may 
be that outcome feedback can provide increased motivation that increases reliability. Some decision 
aids have been designed to reduce the cognitive burden on the forecaster and increase reliability. 
Generally, they involve decomposition of the task into manageable units and the use of computers 
or an algorithm to assist in processing information (M5, N5) (Dawes, 1979; Einhorn, 1972; Dawes 
and Corrigan, 1974; Hammond et al.’, 1977; Brehmer and Joyce, 1988). For example,  MacGregor et 
al. (1988) investigated  varying degrees of  problem decomposition ranging from no structure to a 
full algorithm condition where subjects were asked to provide estimates of intermediate quantities 
and were provided with combination rules. They found, in general, that increased accuracy and 
reliability across subjects was associated with greater decomposition of the task. 

Bias-conditional (regression bias) and unconditional (base rate bias) 
Together, the two bias terms in the decomposition measure forecast ‘calibration’. Almost all the 
research on calibration has addressed probabilistic judgments. We do not know whether these 
results will generalize to deterministic forecasts. One of the common findings in research on 
calibration is overconfidence; that is, people make probability judgments that are more extreme 
than they should be, given the evidence and their  knowledge. Overconfidence (or under confidence) 
would  increase conditional bias. Lichtenstein et al. (1982) report that overconfidence is pervasive 
and is most extreme with tasks of greater difficulty. They also report that calibration varies with the 
type of forecast. For example, the calibration of weather forecasters has improved over the years 
and is continuing to improve, but physicians are not well calibrated. They suggest that some weather 
forecasters may be well calibrated because, unlike physicians, meteorologists have a lot of practice 
with probability judgments, the task is always the same, and they receive outcome feedback. This 
suggests that, for some tasks, experience with the forecasting problem may improve calibration (D6, 
D7). Fischhoff (1982) identifies three assumed sources of biases that have been addressed by 
researchers: faulty tasks, faulty judges, and the mismatch between judges and tasks. He reviewed 
the literature on overconfidence to determine the extent to which manipulations of each source 
were successful. He concluded that studies attempting to address faulty tasks (e.g. clarifying 
instructions and using better response modes) have been generally unsuccessful. Research on faulty 
judges has been more successful. Fryback (1985) argues that to improve subjective probability  
assessments, clinicians should keep records of their judgments and receive statistical training (06, 
07), but he provides no data on the success of this method, Lichtenstein and Fischhoff (1980) 
provided subjects with feedback regarding their judgments, including calibration curves and 
measures of overconfidence, calibration, knowledge, and resolution (P6, P7); and they found 
improvement in calibration without affecting resolution. Murphy and Daan (1984) provided  detailed  
feedback  including reliability diagrams and quantitative scores describing calibration, resolution and 
skill (P6, P7). The nature and implications of this feedback were discussed, emphasizing the need to 
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separate the forecast formulation process from the process of using the forecast as a means of 
reducing the preference for false alarms over misses. They found improvement in skill due primarily 
to increases in calibration, with little improvement in resolution. They assert that the lack of 
improvement in resolution is not surprising since it is limited by the state of the art of weather 
forecasting. Regarding the mismatch between judges and the task, encouraging judges to search for 
discrepant information has resulted in improved calibration (46; 47 is blank because evidence 
suggests that the search for discrepant information acts mainly on overconfidence). Koriat et al. 
(1980) had subjects list reasons supporting and/or contradicting responses. They found that listing 
contradictory reasons improved confidence judgments. They suggest that such judgments are made 
in two stages, both of which involved bias: (1) knowledge search, which favours positive evidence, 
and (2) evidence  review, during which negative evidence is disregarded and confidence assigned. 
Arkes et al. (1987) found that subjects who anticipated having to justify their answers to a group 
demonstrated a drop in confidence and improvement in calibration (L6). Fischhoff and MacGregor 
(1982) discovered that asking subjects to list reasons that their answers might be correct and/or 
incorrect had a small, but consistent effect on reducing overconfidence (L6). They suggested that 
other desirable features of the thought listing procedure might be: (1) providing a record of reasons 
for one’s forecasts in order to avoid hindsight bias once the outcome is known (Fischhoff, 1975), (2) 
allowing for external review of one’s reasoning which might lead to correction of misconceptions 
(Hogarth and Makridakis, 1981), and (3) helping raise one’s alertness to new evidence that should 
prompt revisions of a forecast. Another approach to improving calibration is to apply a correction 
formula to the forecasts when the judge’s biases are known (R6, R7). Ahlburg (1984) used Theil’s 
(1966) decomposition to identify sources of error in price expectations and forecasts of new housing 
starts. He identified bias and regression components of forecast error and applied a correction to 
the forecasts based on a model of the environment and improved accuracy. Theil (1966) and Stewart 
and Reagan-Cirincione (1991) have provided formulas for debiasing  forecasts. Application of such 
formulas assumes that the forecaster’s biases are stable over time and that the knowledge that 
forecasts are being adjusted does not, itself, cause the forecaster to change. The previous  research  
indicates that biases are pervasive and sometimes difficult to overcome. Some evidence suggests 
that experience with probabilistic judgments reduces bias. Extensive individual feedback on the 
nature of the biases can decrease biases. Procedures requiring judges’ justification of responses 
and/or consideration of contradictory reasoning can also decrease bias. In addition, it may be 
possible in some cases to adjust the forecasts to remove bias. 

 

Bijlage 3 – Transcripties van de interviews 
De transcripties van de interviews zijn omwille van de AVG niet toegevoegd in de publieke versie van 
dit afstudeeronderzoek. Indien nodig zijn de transcripties op te vragen bij de onderzoeker, Bram 
Frieling. 
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