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Abstract 

Ongeveer 10 jaar geleden werd IT-outsourcing al betiteld als ‘binnenkort het nieuwe normaal’. In de 

wereld van IT-outsourcing ontstaan hierdoor steeds meer samenwerkingsrelaties tussen bedrijven. 

Echter zijn minder dan de helft van deze strategische samenwerkingen tussen bedrijven op de lange 

termijn succesvol. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in het beëindigingsproces 

binnen een IT-sourcing partnership. Inzicht in de fase waarin uitingen van onvrede worden 

verzonden en ontvangen die kunnen leiden tot een beëindiging van de samenwerking. In dit 

onderzoek hebben we diverse overeenkomsten met de bestaande literatuur aangetroffen. Zo 

hebben we kunnen concluderen dat de eigenschappen van het signaal iets zeggen over het signaal. 

De reden van het signaal, de communicatiewijze en op welk actorniveau het signaal wordt 

afgegeven. Hiernaast hebben we diverse aanvullingen op de bestaande literatuur kunnen doen. In 

dit onderzoek hebben we patronen en verbanden tussen signalen geconstateerd tijdens een 

neergaande lijn van de samenwerkingsrelatie tussen twee partners. Deze patronen en verbanden 

geven ons meer inzicht hoe men een naderend eind van een strategisch partnership kan zien 

aankomen.  

 

Sleutelbegrippen 

IT-sourcing, partnership, vertrouwen, gedeeld zakelijk begrip, third actor. 
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Samenvatting 

 

Ongeveer 10 jaar geleden werd IT-outsourcing al betiteld als ‘binnenkort het nieuwe normaal’. De 

aanzienlijke groei in wereldwijde sourcing van IT weerspiegelt het grotere bereik en de impact van 

IT-outsourcing in de moderne bedrijven. In de wereld van IT-outsourcing ontstaan hierdoor steeds 

meer samenwerkingsrelaties tussen bedrijven. Een IT-outsourcing partnership wordt gedefinieerd 

als een inter-organisatorische softwareontwikkelingsrelatie tussen klant- en leveranciersorganisaties 

om de gedeelde doelen van de deelnemers te bereiken. Waarbij het strategisch wordt genoemd 

zodra het een samenwerkingsverband betreft welk is aangegaan gericht op het nastreven van 

wederzijdse strategische belangen. Echter zijn minder dan de helft van deze strategische 

samenwerkingen tussen bedrijven op de lange termijn succesvol. Hierdoor worden veel 

samenwerkingen vroegtijdig beëindigd. Relatiebeëindiging kan leiden tot diverse vormen van schade 

zoals economische schade en reputatieschade. Deze schade kan (deels) worden voorkomen 

wanneer je een naderend eind van het partnership aan ziet komen. 

Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in het beëindigingsproces binnen een IT-

sourcing partnership. De fase waarin uitingen van onvrede worden verzonden en ontvangen die 

kunnen leiden tot een beëindiging van de samenwerking. In dit verkennende onderzoek staat de 

volgende onderzoeksvraag centraal: 

 

Zijn er, en zo ja welke signalen worden verzonden en ontvangen tussen partijen in een IT sourcing 

partnership die als een voorbode voor het beëindigen van de klant- leverancier relatie 

geïnterpreteerd kunnen worden? 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn in dit onderzoek diverse stappen ondernomen. Het 

onderzoek is gestart met een literatuurstudie. Het literatuuronderzoek heeft inzichten gegeven over 

het karakter van een IT-sourcing partnership. Hiernaast heeft het literatuuronderzoek hiernaast 

geleid tot het inzicht dat een signaal een bepaalde waarde meekrijgt alvorens deze bij de ontvanger 

aankomt. Deze waarde wordt bepaald door de eigenschappen van het signaal. Namelijk de reden 

van het signaal oftewel ‘de waarom’, de communicatiewijze van het signaal oftewel ‘de hoe’ en op 

welk actorniveau het signaal wordt afgegeven oftewel ‘de wie’. Afsluitend heeft het 

literatuuronderzoek ons erop gewezen dat er in een strategisch partnership rekening gehouden 

dient te worden met de aanwezigheid en invloed van een eventuele third actor op het partnership. 

 

Naast de antwoorden die we wel hebben gevonden zijn we ook tot de conclusie gekomen dat 

verbanden tussen signalen en patronen in signalen, die te herkennen zijn als een voorbode voor het 

beëindigen van een strategische samenwerking, in de literatuur zeer beperkt worden besproken. Om 

hier meer inzicht in te verkrijgen is een veldonderzoek uitgevoerd. Het veldonderzoek is uitgevoerd 

op basis van een case study tussen een bank en een leverancier van software. Dit partnership is 

onlangs door een dieptepunt in de samenwerkingsrelatie gegaan.  

 

De case study is gestart met een stakeholderanalyse om te bepalen wie er betrokken dienen te 

worden in het onderzoek. Aangezien het inductief onderzoek betreft hebben we een strategie 

gehanteerd die raakvlakken heeft met de grounded theory methode. Om tot de benodigde data te 

komen zijn er meerdere dataverzamelingsmethoden ingezet. De eerste methode die is ingezet is 

event capturing. De events of gebeurtenissen die van belang zijn geweest voor de neergaande 

samenwerkingsrelatie binnen het partnership hebben we in kaart gebracht. Binnen deze events zijn 

er over en weer signalen verzonden en/of ontvangen. Er zijn data verzameld aan zowel de klant- als 
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de leverancierszijde. De events zijn in kaart gebracht aan de hand van documenten zoals mailverkeer 

maar met name op basis van semigestructureerde interviews. Vervolgens zijn deze events op een 

timeline geplaatst. Nadat deze timeline gereed en gevalideerd was hebben we ons gericht op de 

signalen die zijn verzonden en ontvangen bij de geïdentificeerde events. Aan de hand van 

semigestructureerde interviews zijn we dieper ingegaan op de trigger, de boodschap en het doel van 

het signaal vanuit het oogpunt van de verzender van het signaal. Vanuit het oogpunt van de 

ontvanger van het signaal zijn we op zoek gegaan naar interpretatie door de ontvanger, doel van het 

signaal volgens de ontvanger en een eventuele reactie vanuit de ontvanger. Hiermee hebben we 

geprobeerd om de neergaande lijn in de samenwerkingsrelatie te begrijpen en wat hierin de rol van 

de signalen is geweest.  

 

Het veldonderzoek heeft verschillende resultaten opgeleverd. Zo hebben we overeenkomsten 

gevonden met de bestaande literatuur maar zeker ook aanvullingen op de bestaande literatuur. In 

de eerste plaats is in het veldonderzoek eveneens duidelijk naar voren gekomen dat de 

eigenschappen van de signalen iets zegt over de waarde van het signaal. Na de start van het 

dieptepunt zie je de communicatie heel snel naar een hoger level binnen het actorniveau 

verplaatsen oftewel de ‘wie’. Vervolgens zie je in deze case dat ook de wijze van communiceren 

vanuit met name de leverancier omslaat naar een directe en formele wijze van communicatie 

oftewel de ‘hoe’. De meest duidelijke overeenkomst met de bestaande literatuur die we in deze case 

study hebben geconstateerd heeft betrekking op de ‘waarom’. Vertrouwen en gedeeld zakelijk 

begrip worden in de literatuur benoemd als de belangrijkste drijfveren in een IT-outsourcingrelatie. 

Uitingen van ontevredenheid op deze facetten dient men uiterst serieus op te nemen binnen een IT-

outsourcingrelatie. Dit kwam zeer duidelijk naar voren in ons veldonderzoek. Als laatst hebben we in 

deze case de rol van een third actor terug zien komen. We kunnen in deze case niet helemaal de 

gelijkenis trekken met een third actor zoals vanuit het literatuuronderzoek is beschreven, namelijk 

een actor van buiten het partnership tussen de klant en leverancier. Wel komt in deze case duidelijk 

naar voren dat er inderdaad rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid en invloed van 

een derde partij wanneer we kijken naar de samenwerkingsrelatie tussen twee partners.  

Naast overeenkomsten hebben we diverse aanvullingen op de bestaande literatuur gevonden. In de 

onderzochte case heeft het meermaals ontbreken van gedeeld zakelijk begrip ook meermaals geleid 

tot vertrouwensissues. Beide partners benoemen het ontstaan van de vertrouwensissues, als gevolg 

van het ontbreken van zakelijk begrip, het moment waarop ze het gevoel hadden dat het mis zou 

kunnen gaan. In deze case hebben we kunnen constateren dat het ontbreken van zakelijk begrip 

effect heeft op vertrouwen.  

Verder hebben we een verband geconstateerd tussen vertrouwen en de wijze van communicatie. In 

de case kiezen beide partners, elk met hun eigen motieven, voor een andere communicatiewijze. 

Ondanks het feit dat beide partijen de intentie hebben om de samenwerkingsrelatie te herstellen 

zien we in deze case dat het verschil in communicatiewijze tussen de partners een averechts effect 

heeft op de samenwerkingsrelatie wanneer je kijkt naar het vertrouwensaspect.  

Een volgende observatie die we hebben kunnen doen is een verband tussen communicatiestijl en 

een partnership. Tijdens een event valt de wijze van communiceren door de klant heel slecht bij de 

leverancier, zeker vanuit het oogpunt van een partnership waarin de leverancier zich als 

gelijkwaardige partner identificeert. Deze wijze van communiceren werkt vervolgens averechts voor 

de klant. Alleen dit voorval is echter te summier om conclusies te verbinden aan wat een 

communicatiestijl zegt over een partnership. We adviseren dan ook vervolgonderzoek op dit 

onderwerp.  
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Hiernaast hebben we nogmaals een verband geconstateerd die met vertrouwen te maken heeft. 

Hier gaat het om vertrouwen en het actorniveau waarop de actor acteert. In de case spelen eerdere 

voorvallen en het lage vertrouwensniveau een belangrijke rol waarom de leverancier echt op zoek is 

naar bevestiging vanuit een level met mandaat over de inhoud van het contract en bijbehorende 

vergoedingen. Toezeggingen van actoren op andere levels zorgen onvoldoende voor het gewenste 

herstel van vertrouwen.  

De laatste aanvulling die we vanuit dit veldonderzoek willen bespreken is het verband tussen de 

samenwerkingsvorm en de invloed van een third actor. De case betreft een partnership die bestaat 

uit twee sub-samenwerkingsrelaties vanuit de klant met één en dezelfde leverancier die elk 

afzonderlijk acteren. De gekozen samenwerkingsvorm in deze case biedt de ruimte dat keuzes vanuit 

één van de sub-samenwerkingsrelaties van invloed kan zijn op de andere sub-

samenwerkingsrelaties. We constateren in deze case hiermee een verband tussen de gekozen 

samenwerkingsvorm en de eventuele invloed van een third actor.   

In zowel het literatuuronderzoek als in het veldonderzoek is het unieke karakter van een 

samenwerkingsrelatie binnen IT-sourcing meerdere malen naar voren gekomen. We doen in dit 

onderzoek verschillende aanbevelingen waaronder de aanbeveling om dit onderzoek op een grotere 

schaal uit te voeren waarbij de uitkomsten van verschillende cases kunnen worden vergeleken. 

Wanneer dit onderzoek op een grotere schaal is uitgevoerd zal dit leiden tot een meer 

representatieve conclusie over het onderwerp: Het verbreken van een IT-sourcing partnership: 

Wanneer moet je ermee stoppen? 
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Summary 

About 10 years ago, IT outsourcing was already described as 'soon to be the new normal'. The 

significant growth in global IT sourcing reflects the wider reach and impact of IT outsourcing in 

today's businesses. In the world of IT outsourcing, this is creating more and more partnerships 

between companies. An IT outsourcing partnership is defined as an inter-organizational software 

development relationship between customer and supplier organizations to achieve the shared goals 

of the participants. It is called strategic as soon as it concerns a partnership which is pursuing mutual 

strategic interests. However, less than half of these strategic partnerships between companies are 

successful in the long term. As a result, many collaborations end prematurely. Relationship ending 

can lead to different forms of damage, such as economic damage and reputational damage. This 

damage can be (partially) prevented when you see an possible ending of the partnership 

approaching. 

The purpose of this research is to gain more insight into the termination process within an IT 

sourcing partnership. The phase in which expressions of dissatisfaction are sent and received that 

can lead to the ending of the cooperation. The following research question is central to this 

exploratory study: 

Are there, and if so which signals are sent and received between parties in an IT sourcing partnership 

that can be interpreted as a precursor to the ending of the customer-supplier relationship? 

In order to answer the research question, several steps have been taken in this study. The research 

started with a literature study. The literature study has provided insights into the nature of an IT 

sourcing partnership. In addition, the literature study has led to the insight that a signal has a certain 

value before it reaches the receiver. This value is determined by the characteristics of the signal. 

Namely the reason for the signal or 'the why', the method of communication of the signal or 'the 

how' and at which actor level the signal is issued or 'the who'. In conclusion, the literature study 

pointed out to us that in a strategic partnership, the presence and influence of a possible third actor 

on the partnership should be taken into account. 

In addition to the answers we did find, we also came to the conclusion that patterns in signals that 

can be recognized as a precursor to the ending of a strategic collaboration are not discussed in the 

literature. A case study was carried out to gain more insight into this. The case study concerns a 

partnership between a bank and a supplier of financial advice software. This partnership has recently 

encountered a low point in the relationship. 

The case study started with a stakeholder analysis to determine who should be involved in the 

research. Since it concerns inductive research, we have used a strategy that has similarities with the 

grounded theory method. Several data collection methods were used to arrive at the required data. 

The first method that has been used is event capturing. We have mapped out the events that were 

important for the downward cooperation relationship within the partnership. Within these events, 

signals are sent and/or received back and forth. Data has been collected on both the customer and 

supplier side. The events were mapped on the basis of documents such as e-mail traffic, but mainly 

on the basis of semi-structured interviews. These events were then placed on a timeline. After this 

timeline was ready and validated, we focused on the signals sent and received at the identified 

events. Using semi-structured interviews, we dove deeper into the trigger, message and purpose of 

the signal from the point of view of the sender of the signal. From the point of view of the receiver 

of the signal, we looked for interpretation by the receiver, the purpose of the signal according to the 

receiver and a possible response from the receiver. Based on that information we tried to 
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understand the downward trend in the cooperative relationship and what the role of the signals has 

been in this. 

The field research gave us several results. We found similarities with the existing literature, but also 

additions to the existing literature. In the first place, the field research also showed that the 

conditions of the signals tell us something about the value of the signal. After the start of the low 

point, we saw communication move very quickly to a higher level within the actor level, or the 'who'. 

In this case we saw that the method of communication, from the supplier in particular, also changes 

to a direct and formal method of communication, or the 'how'. The most obvious similarity with the 

existing literature that we found in this case study relates to the 'why'. Trust and shared business 

understanding are identified in the literature as the most important drivers in an IT outsourcing 

relationship. Expressions of dissatisfaction with regard to these aspects should be taken very 

seriously within an IT outsourcing relationship. This also came out very clearly in our field research. 

Finally, in this case we saw the role of a third actor. In this case we cannot fully draw the similarity 

with a third actor as described from the literature study, namely an actor from outside the 

partnership between the customer and supplier. However, this case clearly shows that the presence 

and influence of a third party must indeed be taken into account when looking at the cooperative 

relationship between two partners. 

We also found several additions to the existing literature. In this case, the multiple lack of shared 

business understanding led to trust issues on several occasions. Both partners mentioned the 

emergence of the trust issues, due to the lack of business understanding, the moment when they 

felt that things could go wrong. So in this case we found that the lack of business understanding has 

an effect on trust. 

We also found a relationship between trust and communication. In this case both partners, each 

with their own motives, chose for a different method of communication. Despite the fact that both 

parties intend to restore the relationship, we see in this case that the different communication 

methods between the partners has a counterproductive effect on the relationship when you look at 

the trust aspect. 

Another observation we made is a relationship between communication style and a partnership. The 

way the customer communicated during one of the events felt very badly with the supplier, 

especially from the point of view of a partnership in which the supplier identifies itself as an equal 

partner. This method of communication is counterproductive for the customer. However, this 

particular incident is too brief to draw conclusions about what a communication style tell us about a 

partnership. We therefore recommend further research on this topic. 

Once again we found an association that has to do with trust. This is about trust and the actor level 

at which the actor acts. In this case previous occurrences and the low trust level play an important 

role why the supplier is really looking for confirmation from a level with a mandate about the 

content of the contract and associated fees. Commitments from actors at other levels were not 

contributing to the desired restoration of trust. 

The last addition that we would like to discuss is the relationship between the form of cooperation 

and the influence of a third actor. This case concerns a partnership that consists of two sub-

collaborative relationships from the customer with one and the same supplier, each operating 

separately. The structure of collaboration in this case makes it possible that choices from one of the 

sub-collaboration relationships can influence the other sub-collaboration relationships. In this case 
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we observe a connection between the chosen structure of collaboration and the possible influence 

of a third actor. 

The unique character of a collaborative relationship within IT sourcing has emerged several times in 

both the literature review and the field research. We make several recommendations in this study, 

including the recommendation to conduct this study on a larger scale so that the outcomes of 

different cases can be analysed and compared. When this research is carried out on a larger scale, it 

will lead us to a more representative conclusion on the subject: Ending an IT sourcing partnership: 

When should you stop? 
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1. Introductie  

1.1.  Achtergrond 
Ongeveer 10 jaar geleden werd IT outsourcing door Cole (2013) al betiteld als ‘binnenkort het 

nieuwe normaal’. De aanzienlijke groei in wereldwijde sourcing van IT weerspiegelt het grotere 

bereik en de impact van IT-outsourcing in de moderne bedrijven (Bapna, Barua, Mani, & Mehra, 

2010). Lee en Kim (1999) definieerden een outsourcing partnership als "een inter-organisatorische 

relatie om de gedeelde doelen van de deelnemers te bereiken". Software-outsourcing partnership is 

een inter-organisatorische softwareontwikkelingsrelatie tussen klant- en leveranciersorganisaties 

om de gedeelde doelen van de deelnemers te bereiken (Lee & Kim, 1999). Waarbij we het 

strategisch noemen zodra het een samenwerkingsverband betreft welk is aangegaan gericht op het 

nastreven van wederzijdse strategische belangen (Das & Teng, 2000). Er worden in de literatuur tal 

van motieven benoemd waarom organisaties voor outsourcing en een partnership kiezen. Veel 

genoemde motieven zijn toegang tot expertise (Currie, Michell, & Abanishe, 2008; Lam & Chua, 

2009), kostenreductie (Borman, 2006; Saxena & Bharadwaj, 2009) en schaalbaarheid (Redondo-Cano 

& Canet-Giner, 2009).  

Echter zijn minder dan de helft van deze strategische samenwerkingen tussen bedrijven op de lange 

termijn succesvol (Das & Teng, 2000). Hierdoor worden veel samenwerkingen vroegtijdig beëindigd. 

Relatie beëindiging kan ernstige economische schade veroorzaken, hetzij in termen van directe 

kosten en/of in termen van meer indirecte kosten zoals: overstapkosten, gemiste marktkansen en 

reputatie (Halinen & Tähtinen, 2002). Maar ook schade ten aanzien van de continuïteit van de 

organisatie. Dit laatste speelt met name wanneer de partijen een grote afhankelijkheid tot elkaar 

hebben.  

 

1.2.  Probleemstelling 
Zoals eerder gesteld kan de beëindiging van een belangrijke strategische samenwerking ernstige 

economische schade veroorzaken. Dit geldt ook zeker voor een IT sourcing partnership. Op 3 

september 2009 hebben Ifunds (IT-leverancier) en Mama Cash (afnemer) een schriftelijke 

overeenkomst gesloten voor de terbeschikkingstelling, implementatie, installatie, hosting en 

onderhoud van software. Daarmee betreft het zogenaamde SaaS-software (Software-as-a-Service). 

Mama Cash was ontevreden over de dienstverlening van Ifunds en heeft daarom de overeenkomst 

ontbonden. De rechter heeft uiteindelijk beslist dat niet Ifunds maar Mama Cash in verzuim is 

gesteld en veroordeeld tot betaling van circa €100.000. Mama Cash had namelijk niet voldaan aan 

de eis van ingebrekestelling (https://meestersinondernemingsrecht.nl). Een ander voorbeeld waarbij 

de samenwerking tussen een Nederlandse organisatie en een bedrijf dat IT functies aanbiedt is 

beëindigd en geleid heeft tot economische schade, is Capgemini vs Equihold. Capgemini was 

verantwoordelijk voor de oplevering van het softwarepakket 1-2Focus voor Equihold. Met dit 

systeem zouden sportclubs inzage kunnen krijgen in de prestaties van hun sporters. Er kwam echter 

geen goed, werkend pakket van de grond, waardoor het project spaak liep. Gevolg: potentiële 

klanten, met name uit de voetbal- en hockeywereld, haakten af. Equihold kwam in geldnood 

en werd 21 februari 2013 failliet verklaard (https://www.legalz.nl). Beide voorbeelden laten zien dat 

de beëindiging van een IT sourcing partnership behoorlijke gevolgen kan hebben.  

Havila en Tähtinen (2011) hebben onderzoek gedaan naar de stand van zaken ten aanzien van 

empirisch onderzoek naar beëindiging van zakelijke relaties. Het onderzoek is van 2011 en hierin 

geven ze aan dat het onderwerp al meer dan 30 jaar van academisch belang is. De conclusie van het 

https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/erp/5136834/1444691/equiholds-kruistocht-tegen-capgemini.html
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onderzoek van Havila en Tähtinen (2011) is dat onderzoek naar het beëindigen van zakelijke relaties 

geclusterd is in het beantwoorden van de volgende vier onderzoeksvragen: 

• Waarom zakelijke relaties eindigen? 

• Welke factoren en actors beïnvloeden het einde? 

• Hoe verloopt het einde? 

• Wat zijn de resultaten van het einde? 

 

Havila en Tähtinen (2011) geven in hun onderzoek aan dat zeer zelden alle vier de onderzoeksvragen 

beantwoord worden in een onderzoek, waardoor de onderlinge verbanden niet bestudeerd zijn. 

Waarom zakelijke relaties eindigen wordt onder andere besproken in het onderzoek van (Lane & 

Lum, 2011).  Halinen en Tähtinen (2002) bespreken in hun onderzoek de factoren en de actoren 

binnen een beëindigingsproces maar beschrijven ook de verschillende fases van het 

beëindigingsproces. Dit onderzoek geeft een wat meer zakelijke beschrijving van hoe het totale 

beëindigingsproces van start tot eind verloopt. Alajoutsijärvi et al. (2000) hebben zich ook gericht op 

het verloop van het einde van een zakelijke relatie. Zij bespreken diverse exit strategieën om een 

zakelijke relatie te beëindigen in hun onderzoek. Dit onderzoek draait met name om de 

communicatie rondom de beëindiging van de relatie en hierdoor ligt de focus met name gericht op 

de eindfase van het proces. Vidal (2006) heeft de dynamiek binnen het beëindigingsproces van een 

zakelijke relatie onderzocht. In dit onderzoek wordt ingegaan op de beginfase dan wel hoe het 

beëindigingsproces wordt gestart.  

Het kan de betere optie zijn om een IT sourcing partnership te beëindigen dan dat men tracht de 

relatie te herstellen. Wat je als betrokken partij in ieder geval niet wilt is verrast worden door een 

beëindiging. Sterker nog je wilt hier als betrokken partij op kunnen anticiperen om de gevolgen te 

kunnen minimaliseren. Om te kunnen anticiperen op de problemen in een relatie is de beginfase van 

de dynamiek in het beëindigingsproces die Vidal (2006) heeft beschreven essentieel. Namelijk het 

uiten van onvrede en het herkennen van deze signalen. Er is dus mede gebrek aan onderzoek 

specifiek over de beginfase van het beëindigingsproces waarin deze problemen worden geuit. Welke 

signalen van onvrede kunnen leiden tot een eventuele beëindiging? Zijn er patronen te ontdekken in 

deze signalen?  

 

1.3.  Opdrachtformulering 
Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in het beëindigingsproces binnen een IT 

sourcing partnership. De fase waarin uitingen van onvrede worden verzonden en ontvangen die 

kunnen leiden tot een beëindiging van de samenwerking. Dit onderzoek richt zich op organisaties in 

Nederland die een strategisch partnership aangaan met bedrijven die IT functies aanbieden. De 

klant- leverancier relatie bij de inkoop en doorontwikkeling van software staat hierin centraal. De 

inzichten van dit onderzoek kunnen partijen in een IT sourcing partnership helpen deze uitingen te 

herkennen om hier vervolgens vroegtijdig op te kunnen acteren. Acteren kan door inspanningen om 

de relatie te herstellen of door te schakelen naar een alternatief. Beide acties zijn erop gericht om de 

gevolgen van een eventuele beëindiging zoveel mogelijk te minimaliseren. Zoals eerder besproken is 

er een gebrek aan onderzoek naar dit onderwerp. Dit onderzoek zal dan ook verkennend van aard 

zijn waarin de volgende hoofdvraag centraal staat: 
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Zijn er, en zo ja welke signalen worden verzonden en ontvangen tussen partijen in een IT sourcing 

partnership die als een voorbode voor het beëindigen van de klant- leverancier relatie 

geïnterpreteerd kunnen worden? 

Onderstaande deelvragen geven ondersteuning aan de hoofdvraag: 

1. Wat is een IT sourcing partnership?  

2. Waarom zou men een IT sourcing partnership willen beëindigen?  

3. Hoe ziet het proces rondom de beëindiging van de samenwerking er uit?  

4. Welke signalen zou men kunnen versturen rondom een beëindiging?  

5. Wie zijn de actoren die signalen zouden kunnen ontvangen en versturen? 

Om meer achtergronden en inzichten te verkrijgen in het onderwerp start dit onderzoek met een 

literatuurstudie. Het doel is om hiermee snel en gericht informatie te verzamelen. In hoofdstuk 2 

worden de aanpak en de resultaten van de literatuurstudie besproken. De resultaten uit de 

literatuurstudie zal richting geven aan het onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksmethode 

verder besproken en toegelicht. Na het uitvoeren van het empirisch onderzoek worden de 

resultaten besproken in hoofdstuk 4. Dit onderzoek wordt afgesloten met een conclusie en 

aanbevelingen voor een vervolgonderzoek.  
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2. Theoretisch kader 
Voor de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek wordt er gestart met een 

literatuurstudie naar de deelvragen die beschreven staan in hoofdstuk 1. Aan de hand van de 

literatuurstudie is het doel om de deelvragen zo compleet mogelijk te kunnen beantwoorden.   

In dit hoofdstuk wordt in 2.1 en 2.2 de technische aanpak van het literatuuronderzoek en in 2.3 de 

inhoudelijke resultaten van het literatuuronderzoek besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 

een conclusie ten aanzien van de resultaten en een beschrijving van het doel van het 

vervolgonderzoek. 

 

2.1.  Onderzoeksaanpak 
Saunders (2019) stelt een aantal criteria om tot een kritische literatuurstudie te komen. Mede op 

basis van deze criteria is er een stappenplan ontwikkelt om het proces in goede banen te leiden. Dit 

stappenplan is uitgewerkt in tabel 1 hieronder. 

 

Stappen Beschrijving 

Stap 1 Kernwoorden definiëren per onderzoeksvraag. 

Stap 2 
De door de OU beschikbaar gestelde artikelen scannen op basis van de kernwoorden en 
toebedelen aan de onderzoeksvragen. 

Stap 3 
Zoekmachine hanteren om per onderzoeksvraag te zoeken naar aanvullende artikelen. 
Google Scholar is gekozen als online zoekmachine.  

Stap 4 Longlist naar shortlist: artikelen die ingedeeld zijn per onderzoeksvraag kritisch beoordelen. 

Stap 5 
Indien de eerdere stappen geen gewenste resultaten bieden dan wordt de sneeuwbal 
methode toegepast om tot relevante literatuur te komen. 

Tabel 1: Processtappen literatuurstudie 

 

De daadwerkelijke uitvoering van de processtappen met daarbij een meer gedetailleerde 

beschrijving van de processtappen worden in de volgende paragraaf behandeld.  
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2.2.  Uitvoering 
In deze paragraaf wordt de uitvoering van de processtappen in tabel 1 verder beschreven. Per stap 

wordt er besproken wat er is ondernomen om toe te werken naar een definitieve literatuurlijst.  

 

Stap 1 

Om gericht te kunnen zoeken in de beschikbare literatuur is er een lijst met Engels kernwoorden 

opgesteld. Een overzicht van deze kernwoorden wordt weergegeven in tabel 2. 

Nr Onderzoeksvragen Kernwoorden 

  
Het verbreken van een IT-sourcing partnership: Wanneer 
moet je ermee stoppen? 

*strategic partnership / strategic business relationship 
*IT outsourcing  
*ending / exit 

1.1 Wat is een IT sourcing partnership?  
*strategic partnership 
*IT outsourcing  
*software development 

1.2 
Waarom zou men een IT sourcing partnership willen 
beëindigen?  

*partnership / relationship 
*ending / exit  
*trigger  

1.3 
Hoe ziet het proces rondom de beëindiging van de 
samenwerking er uit?  

*partnership / business relationship 
*ending / dissolution 
*process 

1.4 
Welke signalen zou men kunnen versturen rondom een 
beëindiging? 

*partnership / business relationship 
*ending / exit 
*signal  

1.5 
Wie zijn de actoren die signalen zouden kunnen ontvangen 
en versturen? 

*partnership / business relationship 
*ending / exit 
*actor 

 Tabel 2: Kernwoorden literatuurstudie 
 

Stap 2 

De Open Universiteit heeft een lijst met artikelen beschikbaar gesteld. In stap 2 zijn deze artikelen 

toebedeeld aan de onderzoeksvragen aan de hand van de kernwoorden opgesteld in stap 1. 

Hiermee staat de basis van de literatuurlijst. 

 

Stap 3 

In stap 3 is de literatuurlijst verder uitgebreid door aanvullende artikelen te zoeken. De gehanteerde 
zoekmachine is Google Scholar. De keuze voor Google Scholar is gemaakt omdat deze literatuur 
openbaar toegankelijk is. Aan de hand van de kernwoorden zijn er per onderzoeksvraag zoekstrings 
gevormd. De resultaten die deze zoekstrings opleverden zijn vervolgens verder door gefilterd op 
basis van resultaten in artikel, resultaten in titels en publicatiedata na 2010. Extra filters zijn 
overigens alleen toegepast indien de zoekresultaten te hoog waren. Afhankelijk van het aantal 
resultaten per selectie is er gekeken hoe vaak het artikel is geciteerd om vervolgens een selectie van 
relevante artikelen te maken. De beoordeling of een artikel relevant is voor dit onderzoek heeft 
plaatsgevonden door het abstract door te nemen. De resultaten van deze zoekstrategie staat 
opgenomen in bijlage 1.       
 

 

 

 



6 
 

Stap 4 

De eerdere stappen hebben geleid tot een longlist met artikelen. In stap 4 zijn de artikelen van de 

longlist dieper bekeken door het abstract te lezen en het artikel te scannen op relevante literatuur. 

Dit heeft vervolgens geleid tot een shortlist. 

 

Stap 5 

Tijdens de laatste stap is er gekeken of er voldoende relevante literatuur per onderzoeksvraag 

beschikbaar is. Bij de onderzoeksvragen waar dit niet het geval was is de sneeuwbal methode 

toegepast om de literatuurlijst te voltooien.  

 

2.3.  Resultaten en conclusies 
Zoals eerder benoemd is het doel van de literatuurstudie om de deelvragen zoveel mogelijk te 

beantwoorden op basis van de bestaande literatuur. In deze paragraaf worden de inhoudelijk 

aanpak van de literatuurstudie en de resultaten van de literatuurstudie besproken.  

 

De eerste stap is om meer informatie te vergaren over het onderwerp IT sourcing partnership. 

Hiermee wordt de eerste deelvraag zoveel mogelijk beantwoord. Er wordt met name gekeken hoe 

het onderwerp in de bestaande literatuur wordt gedefinieerd, maar ook welke vormen van IT 

sourcing beschreven staan en welke redenen er genoemd worden waarom men voor een IT sourcing 

partnership kiest. Naast de redenen waarom men een IT sourcing partnership aangaat, zullen er ook 

redenen zijn waarom een dergelijk partnership wordt beëindigd. Oftewel waar kan men ontevreden 

over zijn binnen een IT sourcing partnership kan leiden tot uitingen van deze onvrede? De tweede 

deelvraag kan hiermee beantwoord worden. De beëindiging van een strategisch partnership zal niet 

van de een op de andere dag afgerond zijn. Voordat de daadwerkelijke beëindiging een feit is zal 

hier een proces aan vooraf gaan. Gelet op het onderwerp van deze studie is meer inzicht nodig over 

het beëindigingsproces rondom partnerships. Hiervoor is de derde deelvraag opgesteld. In hoofdstuk 

1 staat reeds benoemd dat er divers onderzoek is verricht naar het beëindigingsproces van een 

zakelijke relatie. Het beëindigingsproces bestaat volgens het onderzoek van Halinen & Tähtinen 

(2002) uit verschillende fases en heeft een bepaalde dynamiek volgens het onderzoek van Vidal 

(2006). In hoeverre leiden deze onderzoeksresultaten tot bepaalde inzichten in dit onderzoek? 

Na deze stappen gaan we meer richting de kern van het onderzoek, namelijk de uitingen of signalen 

van onvrede binnen het beëindigingsproces. Wanneer men twijfelt over de samenwerking en het 

voortzetten van de samenwerking zal dit tot uiting komen. Terug redenerend is de uitkomst de 

samenwerking herstellen of beëindigen. Signalen over het voortzetten van de relatie worden op enig 

manier gecommuniceerd richting de andere partij. Dit kan een duidelijk signaal zijn dat de beslissing 

door de andere partij al is gemaakt waardoor de uitkomst ook al zeker is. Dit kan echter ook een 

signaal zijn dat ruimte biedt tot herstel van de samenwerking. Wat staat er in de bestaande 

literatuur beschreven over signalen binnen het beëindigingsproces? Welke soort signalen kunnen we 

onderscheiden? Hoe worden deze signalen afgegeven? De vierde deelvraag wordt hiermee zoveel 

mogelijk beantwoord. 

Signalen die als een voorbode voor het beëindigen van de samenwerking geïnterpreteerd kunnen 

worden geuit door actoren die direct of indirect betrokken zijn bij een IT sourcing partnership. In het 

laatste deel van dit literatuuronderzoek wordt er onderzocht wat er bekend is over deze actoren die 

betrokken zijn bij een IT sourcing partnership.  
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2.3.1. IT sourcing partnership 
IT outsourcing 

In dit onderzoek hanteren we de omschrijving van Lume & Lane (2011) om IT-outsourcing te 

definiëren: IT-outsourcing is in feite een business-to-business inter-organisatorische relatie tussen 

de klantorganisatie die IT diensten koopt van de leveranciersorganisatie. Voorbeelden van IT 

diensten zijn: infrastructuur, software, hardware, telecommunicatie, etc.  

 

Vormen van IT outsourcing 

IT-outsourcing kan in verschillende vormen worden ingedeeld, waaronder onshore binnenlandse 

outsourcing en offshore wereldwijde outsourcing (Chakrabarty, 2007). Tafti (2005) deelt IT 

outsourcing in de vormen: totale outsourcing en selectieve outsourcing. De auteur definieert totale 

outsourcing als de “overdracht van IT-middelen, leases, personeel en 

managementverantwoordelijkheid voor de levering van IT diensten van de interne IT afdeling aan 

externe leveranciers” (Tafti, 2005). Bij selectieve uitbesteding wordt een deel van de IT geoutsourcet 

en dit is een optie wanneer een bedrijf de risico’s van totale uitbesteding (deels) wil ontlopen. Gelet 

op de hierboven beschreven vormen van IT outsourcing richt dit onderzoek zich op selectieve 

onshore binnenlandse outsourcing als we kijken naar de samenwerking in een IT-outsourcingrelatie. 

Motieven voor IT outsourcing 

In de huidige literatuur is veel geschreven over de motieven voor het uitbesteden van diensten bij 

andere organisaties. Zoals eerder beschreven zijn veel genoemde motieven toegang tot expertise 

(Currie, Michell, & Abanishe, 2008; Lam & Chua, 2009), kostenreductie (Borman, 2006; Saxena & 

Bharadwaj, 2009) en schaalbaarheid (Redondo-Cano & Canet-Giner, 2009). Andersson et al. (2007) 

geven vijf gebieden van motieven voor outsourcing:  

1. Kosten: kostenverlaging door leveranciers te selecteren met schaalvoordelen en een betere 

kostenstructuur. 

2. Beperkingen in de bedrijfsvoering/capaciteit: leidt tot operationele flexibiliteit en meer 

reactievermogen op korte termijn.  

3. Financiële motieven: de balans verlichten en downsizen.  

4. Kerncompetentiefocus: focus van middelen verbeteren. 

5. Toegang tot externe bronnen: leren van zakenpartners en toegang krijgen tot competenties 

van externe bronnen. 

 

Specifieke motieven om IT diensten uit te besteden worden eveneens benoemd in de literatuur. 

Volgens Lacity et al. (1994) kan de groei van IT-outsourcing worden toegeschreven aan twee 

hoofdfenomenen: een gebrek aan kerncompetenties en onzekerheid over de waarde van IT. Het 

onderzoek van Lacity et al. (1994) beschrijft de onzekerheid over de waarde van IT als zijnde dat IT er 

niet in is geslaagd om de belofte van concurrentievoordeel waar te maken. Dit onderzoek is 

inmiddels wat verouderd waarbij je tegenwoordig ziet dat men inmiddels overtuigd is geraakt van de 

waarde van IT. Wel is het zo dat CHAOS onderzoeken van de Standish Group nog steeds aangeven 

dat circa 25% van alle IT projecten domweg mislukken en 43% wordt met vallen en opstaan 

afgerond. Hiernaast zijn hedendaags IT diensten bij veel bedrijven nog steeds geen kerncompetentie 

waardoor veel bedrijven vaak genoodzaakt zijn om over te gaan tot (selectief) outsourcen bij IT-

leveranciers. Hiernaast is de kwestie van de kosten-batenverhouding en de vergelijking van interne 

en externe kosten altijd al een van de belangrijkste factoren geweest bij de beslissing buy or build en 

in 1955 werd hier al op gewezen door Higgins (Andersson et al., 2007). 
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Als er nog een stap verder wordt gekeken naar motieven specifiek voor het outsourcen van IT bij de 

inkoop en doorontwikkeling van software dan noemen Gonzalez et al. (2016): 

1. Focus op strategische kwesties 

2. Vergroten van de flexibiliteit van de IT afdeling 

3. Kwaliteitsverbetering 

4. Kwijt raken van routinematig werkzaamheden 

5. Toegang tot technologieën vergemakkelijken 

6. Risico op veroudering verminderen 

7. Besparing personeelskosten 

8. Besparen technologie kosten 

9. Geen afhankelijkheid van (gespecialiseerd) IT personeel 

10. Volgen van de outsourcing trend 

 

Strategisch partnership binnen IT outsourcing 

Lee & Kim (1999) definieerden een outsourcing partnership als "een inter-organisatorische relatie 

om de gedeelde doelen van de deelnemers te bereiken". Software-outsourcing partnership is een 

inter-organisatorische softwareontwikkelingsrelatie tussen klant- en leveranciersorganisaties om de 

gedeelde doelen van de deelnemers te bereiken (Lee & Kim, 1999). Waarbij we het strategisch 

noemen zodra het een samenwerkingsverband betreft welke is aangegaan gericht op het nastreven 

van wederzijdse strategische belangen (Das & Teng, 2000). 

Succesfactoren in een partnership 

In het onderzoek van Mohr & Spekman (1994) worden kritische succesfactoren van een partnership 

beschreven op basis van de bestaande literatuur:  

• Commitment: de bereidheid van de partners om zich in te spannen ten behoeve van de 

relatie.  

• Coördinatie: managen van verwachtingen tussen de partijen door duidelijke afspraken te 

maken en grenzen af te bakenen. 

• Onderlinge afhankelijkheid: beide partijen dienen wederzijdse voordelen te ervaren van de 

partnership.  

• Vertrouwen: de overtuiging dat het woord van een partij betrouwbaar is en dat een partij 

haar verplichting in een uitwisseling zal nakomen. 

 

2.3.2. Redenen voor het beëindigen van een IT sourcing partnership 
In de literatuur wordt er gesproken over factoren die er toe kunnen leiden dat een samenwerking 

wordt beëindigd. Tähtinen & Halinen (2002) maken in hun onderzoek een onderscheid tussen drie 

groepen factoren die invloed kunnen hebben op de beëindiging van een relatie: predisponerende 

factoren, precipiterende gebeurtenissen en factoren die de effecten van precipiterende 

gebeurtenissen en predisponerende factoren verzwakken.  

 

Predisponerende factoren 

Predisponerende factoren zijn er al op het moment dat bedrijven een relatie aangaan en een 

partnership vormen. Het zijn structurele factoren die besloten liggen in de samenwerkingsrelatie. Ze 

kunnen worden gerelateerd aan de taak die de relatie moet vervullen, aan de actoren zelf, aan hun 

dyadische relatie of aan het netwerk waarin ze zijn ingebed (Tähtinen & Halinen, 2002). Het 

voorbeeld dat Tähtinen & Halinen (2002) geven is de ontwikkeling van op maat gemaakte software. 
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De taak om dit te realiseren is extreem veeleisend en vatbaar voor performance verstoringen wat 

kwetsbaarheid toevoegt aan de relatie.  

Precipiterende gebeurtenissen 

Precipiterende gebeurtenissen brengen van hun kant verandering in de relatie en versnellen het 

beëindigingsproces (Tähtinen & Halinen, 2002). Deze gebeurtenissen kunnen plotseling en heftig zijn 

of deel uitmaken van een reeks van gebeurtenissen die druk uitoefenen om de relatie te veranderen. 

Precipiterende gebeurtenissen komen tevoorschijn gedurende de samenwerking en kunnen hun 

oorsprong vinden in beide partnerbedrijven maar ook van buiten de relatie komen. Bedrijf 

gerelateerde precipiterende gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld faillissementen, verandering in 

bedrijfsstrategie of personeelsverloop.  

 

Factoren die de effecten van precipiterende gebeurtenissen en predisponerende factoren verzwakken 

Deze factoren matigen het effect van predisponerende factoren en precipiterende gebeurtenissen. 

Vanuit het oogpunt van de uittredende partij zou ook de term ‘exit barrier’ gebruikt kunnen worden 

Hoge mate van vertrouwen, betrokkenheid en persoonlijke relaties kunnen functioneren als 

verzwakkende factoren (Tähtinen & Halinen, 2002).  

 

Redenen voor beëindiging IT sourcing partnership 

Als er specifiek gekeken wordt naar een IT sourcing partnership en de redenen voor het beëindigen 

van een dergelijke zakelijke relatie, kan er op basis van de literatuur een duidelijk onderscheid 

gemaakt worden in twee groepen. Redenen waarbij de verwachting van IT-outsourcing niet voldoet 

en redenen waar de aard van de relatie van een bestaande partnership de aanleiding is om een 

samenwerking te beëindigen.  

Verwachtingen van IT sourcing 

Zoals benoemd in hoofdstuk 1 zijn de meest genoemde redenen voor outsourcing: expertise, 

kostenreductie en schaalbaarheid. In paragraaf 2.3.1 worden de in de literatuur gevonden motieven 

benoemd om over te gaan tot het outsourcen van IT en specifiek tot het outsourcen van software. 

Enerzijds kunnen deze motieven leiden tot de keuze voor outsourcen maar anderzijds kunnen deze 

motieven ook de reden zijn om te stoppen met outsourcing. Indien niet wordt voldaan aan het 

motief dan wel de verwachting van het outsourcen kan dit er voor zorgen dat men stopt met het 

(volledig) outsourcen van hun IT.  

Aard van de relatie bestaand partnership 

Wanneer de keuze voor het outsourcen van IT is gemaakt ontstaat er een partnership. In het 

onderzoek van Mohr & Spekman (1994) worden kritische succesfactoren beschreven op basis van de 

bestaande literatuur: commitment, coördinatie, onderlinge afhankelijkheid en vertrouwen. 

Ontevredenheid over één van deze succesfactoren binnen een bestaand partnership kan een reden 

zijn tot het beëindigen van de samenwerking. Ook in het onderzoek van Lane & Lum (2011) worden 

vertrouwen en gedeeld zakelijk begrip benoemd als de belangrijkste drijfveren in een IT sourcing 

partnership. Dit zorgt ervoor dat het delen van risico's en voordelen wordt gerealiseerd en conflicten 

worden geminimaliseerd, wat leidt tot een hoogwaardige en uiteindelijk succesvolle samenwerking 

tussen de klantorganisatie en de outsourcingleverancier. Bovendien houdt gedragsmatige toewijding 

aan de contractuele verplichtingen van een IT-outsourcingrelatie het partnership tussen de 

klantorganisatie en de outsourcingleverancier in stand (Lane & Lum, 2011).  
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2.3.3. Het beëindigingsproces van een zakelijke relatie 
Om een beter beeld te vormen van het onderwerp van deze studie wordt het beëindigingsproces 

van een zakelijke relatie in kaart gebracht. Hierbij wordt er gekeken naar de verschillende fases en 

de dynamiek van het beëindigingsproces.  

 

Fases beëindigingsproces 

Halinen & Tähtinen (2002) hebben een levenscyclus van het beëindigingsproces beschreven met 

daarin een onderscheid tussen verschillende fases. In figuur 1 worden de stadia van het 

beëindigingsproces, hun verschijningsniveaus en de verschillende manieren waarop het proces kan 

verlopen weergegeven. Halinen & Tähtinen (2002) geven aan dat ze niet impliceren dat het 

beëindigingsproces altijd door alle fases gaat dan wel exact in de gemodelleerde volgorde. Echter 

helpt het model wel om een complex proces in kleinere behapbare tijd periodes op te delen en om 

managementacties te onderscheiden die nodig zijn voor de voortgang van het proces. Het model 

onderscheidt zeven fases in het beëindigingsproces van een zakelijke relatie. Het model laat zien dat 

in de ‘assessment stage’, ‘decision-making stage’ en in de ‘dyadic communication stage’ er nog kans 

is op herstel van de relatie. In de ‘assessment stage’ gaan één of beide partijen afzonderlijk de relatie 

beoordelen; de huidige relatie maar ook de toekomst en een mogelijk eind van de relatie. In de 

‘decision-making stage’ wordt de beslissing over de toekomst van de relatie genomen. Hier geven 

Halinen & Tähtinen (2002) twee mogelijke strategieën: exit of voice. In het geval van een exit 

strategie heeft een partij haar keuze al gemaakt om de relatie te beëindigen. In het geval van een 

voice strategie is er ruimte om het gesprek aan te gaan over de relatie met een mogelijk herstel als 

uitkomst. Deze strategieën worden later in dit onderzoek verder besproken. In de ‘dyadic 

communication stage’ wordt de mogelijke beslissing richting de partner gecommuniceerd. In alle 

drie van deze fases kan het voor de partijen nog zinvol zijn om effort te stoppen in een eventueel 

herstel. Na deze fases is de effort tevergeefs.  

 
Figuur 1: Fases van het beëindigingsproces van een zakelijke relatie 
 

Dynamiek beëindigingsproces 

Daar waar Halinen & Tähtinen (2002) een wat meer technische beschrijving geven van de fases van 

het beëindigingsproces, heeft Vidal (2006) een meer psychologisch model ontwikkelt dat de 

dynamiek van het herstelproces weergeeft. Vidal heeft zich in zijn onderzoek expliciet gericht op 

lange termijn relaties. Hiernaast heeft Vidal zich specifiek gericht op de mogelijkheid van herstel. De 
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uitkomst van dit model kan echter ook een beëindiging zijn waardoor dit model goed bruikbaar is 

voor deze studie.  

 
Figuur 2: Herstelproces van een zakelijke relatie 

 

Dit model, weergegeven in figuur 2, biedt een overzicht van de verschillende fasen en de volgorde 

van deze fasen. In het onderzoek van Vidal (2006) wordt in het herstelproces een onderscheid 

gemaakt tussen vijf verschillende fases. Hieronder een beknopte weergave van de beschrijving van 

deze fases in het onderzoek van Vidal (2006). 

 

Fase 1: Eerste signalen 

Ongenoegen over de relatie zal door de initiatiefnemer geuit worden door verschillende signalen af 

te geven. "Om de relatie opnieuw vorm te geven om beter aan de behoeften van de initiatiefnemer 

te voldoen, moet de initiatiefnemer eerst de aandacht van de andere persoon trekken. [...] De 

initiatiefnemer begint ontevredenheid te tonen door middel van signalen en hints, door daden zo 

vaak als door woorden" (Vaughan 1986, p. 14, geciteerd in Vidal, 2006). 

 

Fase 2: Bewustwording 

Alleen signalen is niet afdoende om het proces te starten. Het ontdekken en bewust worden van die 

signalen is een voorwaarde voor elk herstelwerk. "Onderhandeling kan pas beginnen als beide 

partners het erover eens zijn dat er een probleem bestaat" (Vaughan 1986, p. 14, geciteerd in Vidal, 

2006). De partner dat niet het initiatief heeft tot beëindiging van de relatie kan door gebruik te 

maken van zijn kennis en zijn monitoring activiteiten, erin slagen om enkele gebeurtenissen te 

detecteren die erop wijzen dat het beëindigingsproces aan de gang is en dat er 

herstelwerkzaamheden nodig zijn om een beëindiging te voorkomen. Dus hoe eerder men zich 

bewust wordt, hoe minder complex het eindproces zal zijn, en dus hoe groter de kans op reparatie. 

 

Fase 3: Diagnose 

Zodra de eerste signalen zijn gedetecteerd kan men overgaan tot de diagnosefase. Deze fase draait 

met name om de beoordeling van het herstelpotentieel van de relatie. Tijdens de diagnose dient de 

partij die onderhevig is aan de beëindiging rekening te houden met verschillende factoren: 

- Trigger van de beëindiging 

- Factoren die de beëindiging beïnvloeden 

- Manier van reageren op de signalen 

- Verslechterde relatie door ontevredenheid 

- De vooruitgang van het herstelproces 
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Fase 4: Kiezen van een oplossing 

Zodra het probleem globaal is geanalyseerd en begrepen, kan de partner die niet het initiatief heeft, 

ervoor kiezen om de verschillende beschikbare strategieën te onderzoeken. Die keuze zal vooral 

afhangen van de positie waarin de relatie zich op dat moment bevindt. Ofwel de relatie bevindt zich 

nog in de startfase van het beëindigingsproces en is herstel nog mogelijk of de beëindiging is 

onomkeerbaar. 

 

Fase 5: Effect van herstelactiviteiten 

In deze fase wordt het effect van de gekozen strategie duidelijk. Er worden drie mogelijke scenario’s 

genoemd die de herstelactiviteiten kunnen hebben: geen effect, volledig effectief of een vertragend 

effect. Bij een vertragend effect van de herstelactiviteiten zijn nieuwe acties nodig om als nog tot 

een volledig herstel te komen.  

 

Gekeken naar de dynamiek in het herstelproces zoals Vidal (2006) deze beschrijft hebben  

herstelacties de meeste kans van slagen zo vroeg mogelijk in het beëindigingsproces. Het is daarom 

essentieel om het signaal dat de initiatiefnemer afgeeft zo snel mogelijk te identificeren, 

bewustwording te creëren om hier vervolgens op te acteren voordat het te laat is.  

 

2.3.4. Signalen binnen beëindigingsproces zakelijke relatie 
Signalen kunnen op twee manieren worden afgegeven: verbaal en non-verbaal. Om verbale en non-

verbale signalen binnen een eventueel beëindigingsproces te kunnen herkennen, is kennis benodigd 

over op welke wijze signalen worden ingezet binnen dit proces. In het onderzoek van Alajoutsijärvi 

et al. (2000) worden verschillende communicatiestrategieën onderscheiden binnen het 

beëindigingsproces van een zakelijke relatie. Alajoutsijärvi et al. (2000) hebben hiervoor gebruik 

gemaakt van de onderzoeken van Hirschman en Baxter.  

Hirschman (1975) benoemt exit en voice als de belangrijkste strategieën waarover de initiatiefnemer 

kan beschikken. Het aannemen van een exit strategie betekent dat de initiatiefnemer de relatie wil 

beëindigen en wellicht begint aan het vinden van een nieuwe partner. De voice strategie houdt in 

dat de partijen samen de reden voor mogelijke ontbinding onder ogen zien. Beide partijen kunnen 

nog steeds stappen ondernemen om de relatie te herstellen, misschien in een gewijzigde toestand.  

Baxter (1985) heeft verschillende gebruikte exit strategieën geïdentificeerd bij de ontbinding van 

interpersoonlijke relaties. Die strategieën lijken te variëren op twee onderliggende dimensies: 

directheid en anders-gerichtheid. Hierin wordt allereerst een onderscheid gemaakt tussen de wijze 

van communiceren door de partij die de relatie wil beëindigen: direct of indirect. En in de tweede 

plaats of de partij die de relatie wil beëindigen rekening houdt met de andere partij (other-oriented) 

of vooral kijkt naar haar eigen belang (self-oriented).  

Op basis van deze twee onderzoeken zijn Alajoutsijärvi et al. (2000) tot een typologie voor 

communicatiestrategieën rondom het beëindigen van een zakelijke relatie gekomen, zie tabel 3.  



13 
 

 

Tabel 3: Communicatiestrategieën in inter-organisatorisch koper-verkoper relatie beëindiging 
 

Alajoutsijärvi et al. (2000) onderscheiden vier verschillende exit-strategieën en een voice strategie. 

Welke communicatiestrategie door de initiatiefnemer wordt gekozen wordt beïnvloed door de 

redenen voor de beëindiging en door de factoren die de relatie kenmerken Alajoutsijärvi et al. 

(2000). Dit zou suggereren dat, door de wijze van communiceren van de andere partij te herkennen, 

de onderhevige partij in staat zou moeten zijn meer informatie te kunnen achterhalen over de reden 

van het uiten van ongenoegen. 

  

2.3.5. Actoren binnen het beëindigingsproces 
De signalen die als een voorbode voor het beëindigen van de samenwerking geïnterpreteerd kunnen 

worden, worden verzonden en ontvangen tussen de strategische samenwerkingspartijen. In deze 

paragraaf bespreken we de verzenders en ontvangers oftewel de actoren binnen een eventueel 

beëindigingsproces.  

Actorniveaus 

Halinen en Tähtinen (2002) geven in hun onderzoek aan dat inzicht in de verschillende actorniveaus 

zou helpen om het beëindigingsproces in meer detail te begrijpen. Bij het beëindigen van een relatie 

zijn waarschijnlijk meerdere actorniveaus betrokken in elk partnerbedrijf (individuen, afdelingen, 

bedrijfseenheden, het bedrijf als geheel) en in het verbonden netwerk van relaties (derden, 

dyadische relaties met hen en bredere netwerken). We kunnen actorniveaus zien als het nesten van 

entiteiten in grote entiteiten (bijvoorbeeld individuen die een bedrijf vormen, twee bedrijven die 

een relatie vormen, verschillende relaties die een netwerk vormen), waardoor een hiërarchisch 

systeem van niveaus ontstaat (Van de Ven & Poole, 1995). Verandering in de verstandhouding van 

de relatie, en hierdoor het verzenden en ontvangen van signalen, kan op alle niveaus plaatsvinden. 

Halinen en Tähtinen (2002) stellen in hun model de volgende actorniveaus voor: individueel, 

bedrijfs-, dyadisch en netwerkniveau. Zij verbinden het actorniveau aan de verschillende fases van 

het beëindigingsproces.  

 

Actoren binnen IT outsourcing 

Gelet op de voorgestelde actorniveaus in het onderzoek van Halinen en Tähtinen (2002), wordt 

hieronder besproken welke actoren geïdentificeerd kunnen worden bij een partnership in IT 

outsourcing op het gebied van inkoop en doorontwikkeling van software. We bespreken de actoren 

op individueel niveau en bedrijfsniveau.  

Tähtinen (2003) heeft in het onderzoek The dissolution process of a business relationship een case 

study uitgevoerd in de software industrie. In dit onderzoek wordt aangegeven dat de interactie 

tussen de betrokken partijen meestal georganiseerd is in twee hoofdgroepen: de stuurgroep en de 

projectgroep (zie figuur 3). Beide groepen zijn actoren op bedrijfsniveau. De projectgroep bespreekt 

met name operationele zaken en de stuurgroep met name strategische zaken. Aangezien binnen de 
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stuurgroep mandaat ligt en in de projectgroep niet kunnen we veronderstellen dat signalen 

verzonden binnen de stuurgroep een andere waarde hebben dan signalen verzonden binnen de 

projectgroep. Vanuit het inkopende bedrijf zijn normaal gesproken de volgende medewerkers 

onderdeel van of de projectgroep, of de stuurgroep of zowel de projectgroep als de stuurgroep: IT-

personeel, het management van de business unit of van de afdeling die de software heeft ingekocht, 

medewerkers van de inkoopafdeling indien onderdeel van de organisatie en eventueel de gebruikers 

van de software. Binnen de project- en stuurgroep van de kant van de verkoper zien we normaal 

gesproken dezelfde groepen medewerkers. Echter is de medewerker inkoop een medewerker 

verkoop en zijn de gebruikers van de software de ontwikkelaars van de software. De verkoper heeft 

vaak de rol account-/salesmanager of is de manager van de respectievelijke business unit. Deze 

medewerkers heeft meestal de eerste contacten met een nieuwe klant. Hij of zij onderhandelt ook 

over de contracten. De software consultants/ontwikkelaars ontwerpen en maken de software in 

samenwerking met de vertegenwoordigers van de klant en worden begeleid door de 

projectmanager. De genoemde medewerkers aan de klant- en leverancierszijde zijn actoren op 

individueel niveau. 

 

Figuur 3: Organisatie van een software development project 
 

Third actor 

Naast de direct betrokken partijen wordt er in de literatuur ook gewezen op de aanwezigheid en 

invloed van een eventuele ‘third actor’. In de case study van Schreiner (2015), Triadic analysis of 

business relationship’s ending: a case study of a dyad and a third actor, wordt een verband gelegd 

met een third actor. Deze partij kan op diverse manieren een connectie hebben met het partnership. 

Bijvoorbeeld door een separaat partnership met één van beide partijen. Deze third actor kan op 

basis van eigen belang signalen afgeven die het partnership kunnen beïnvloeden.  

 

2.3.6. Conclusie  
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat een IT sourcing partnership een onderscheidend karakter heeft 
ten opzichte van partnerships in andere gebieden zoals beschreven staat in paragraaf 2.3.1. Tähtinen 
(2003) noemt de software business daarom ook een interessant onderzoeksgebied voor 
beëindigingen van zakelijke relaties. Onderscheidend onder andere in de reden waarom men een 
dergelijk partnership aangaat maar ook in de wijze van samenwerking waarin communicatie erg 
belangrijk is.  
 
Hiernaast wijst het literatuuronderzoek uit dat een signaal een bepaalde waarde meekrijgt richting 
de ontvangende partij. Deze waarde wordt bepaald door de eigenschappen van het signaal. Namelijk 
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de reden van het signaal oftewel ‘de waarom’, de wijze van communicatie oftewel ‘de hoe’ en op 
welk actorniveau het signaal wordt afgegeven oftewel ‘de wie’.  
 

Redenen – ‘de waarom?’ 

De initiatiefnemer heeft een reden waarom een signaal wordt geuit. Hiernaast blijkt uit het 

onderzoek van Alajoutsijärvi et al. (2000) een verband tussen de reden voor de beëindiging en de 

communicatiestrategie die door de initiatiefnemer vervolgens wordt gekozen. De redenen kunnen 

ten grondslag liggen aan de aard van de relatie, de resultaten van de samenwerking of door een niet 

voorziene gebeurtenis. Lane & Lum (2011) benoemen vertrouwen en gedeeld zakelijk begrip als de 

belangrijkste drijfveren in de IT-outsourcingrelatie. De reden van het uiten van het signaal geeft het 

signaal hierdoor een bepaalde waarde mee. Uitingen van ontevredenheid op deze facetten dient 

men uiterst serieus op te nemen binnen een IT-outsourcingrelatie. 

Communicatiewijze – ‘de hoe?’ 

Signalen worden op diverse manieren geuit: verbaal, non-verbaal, direct, indirect, etc. Alajoutsijärvi 

et al. (2000) onderscheiden vier verschillende exit-strategieën en een voice strategie. Halinen en 

Tähtinen (2002) hebben de verschillende fases van het beëindigingsproces beschreven en verbanden 

gelegd tussen de strategieën van Alajoutsijärvi et al. (2000) en de fases van het beëindigingsproces. 

Een communicatiestrategie waaruit blijkt dat de initiatiefnemer de beslissing al heeft genomen geeft 

het signaal een andere waarde dan een strategie waaruit blijkt dat de initiatiefnemer ruimte laat tot 

het herstel van de relatie.   

Actorniveau – ‘de wie?’ 

Het signaal start bij de actor die het signaal uit. De actor heeft een reden waarom het signaal wordt 

geuit en kiest ook de wijze van uiten van het signaal. Halinen en Tähtinen (2002) stellen vier 

verschillende actorniveaus in het proces voor het beëindigen van een zakelijke relatie voor: 

individueel, bedrijfs-, dyadisch en netwerkniveau. Het actorniveau waarop het signaal wordt geuit 

vertelt ons iets over de fase van het beëindigingsproces van een zakelijke relatie, hiermee kunnen 

we veronderstellen dat het actorniveau iets zegt over de waarde van het signaal. Schreiner (2015) 

benoemt hierbij nog de aanwezigheid van een eventuele third actor waar rekening mee gehouden 

dient te worden. 

2.4.  Doel van het vervolgonderzoek 
Zoals beschreven in de conclusie van het literatuuronderzoek krijgt een signaal een bepaalde waarde 

mee alvorens deze bij de ontvanger aankomt. De waarde van het signaal wordt bepaald door de 

eigenschappen van het signaal: hoe wordt het signaal afgegeven, wie heeft het signaal afgegeven en 

waarom wordt het signaal afgegeven. Hiernaast toont de literatuurstudie mogelijke verbanden aan 

tussen deze eigenschappen zoals de reden van het signaal en de wijze van communiceren 

(Alajoutsijärvi et al., 2000). Echter, zoals Havila en Tähtinen (2011) in hun onderzoek ook benoemen, 

is er niet eerder specifiek onderzoek gedaan naar onderlinge verbanden tussen de verschillende 

signalen. Zijn er patronen te herkennen tussen de signalen? Kunnen deze patronen herkend worden 

als voorbode voor een beëindiging van een strategisch partnership? Het doel van het 

vervolgonderzoek is om meer inzicht te krijgen welke signalen, en of er patronen te herkennen zijn 

binnen deze signalen, als een voorbode voor het beëindigen van een IT sourcing partnership 

geïnterpreteerd kunnen worden.   
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3. Methodologie 
In dit hoofdstuk komen allereerst het conceptueel en technisch ontwerp van het onderzoek aanbod. 

Vervolgens wordt de gegevensanalyse besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de reflectie 

ten aanzien van validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten. De hoofdvraag die centraal staat 

in dit onderzoek is: 

 

Zijn er, en zo ja welke signalen worden verzonden en ontvangen tussen partijen in een IT 

sourcing partnership die als een voorbode voor het beëindigen van de klant- leverancier 

relatie geïnterpreteerd kunnen worden? 

 

De literatuurstudie naar de deelvragen heeft een aantal inzichten opgeleverd. Het laat onder andere 

zien dat een signaal een bepaalde waarde mee krijgt alvorens deze bij de ontvanger aankomt. De 

waarde van het signaal wordt bepaald door de hoe, wie en waarom. De literatuurstudie laat 

hiernaast zien dat verbanden tussen hoe een signaal en waarom een signaal wordt verzonden 

kunnen worden herkend. Patronen in signalen die te herkennen zijn als een voorbode voor het 

beëindigen van een strategische samenwerking worden zeer beperkt besproken in de literatuur. Om 

hier meer inzicht in te verkrijgen wordt een kwalitatief veldonderzoek uitgevoerd binnen een IT 

sourcing partnership.  

 

3.1.  Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
De literatuurstudie heeft laten zien dat signalen belangrijk kunnen zijn bij het volgen van de 

“gezondheid” van een strategische samenwerking, maar kun je een mogelijk naderend einde ook 

zien aankomen? Er is helaas nog geen concreet beeld welke (typen) signalen we daarvoor nodig 

zouden hebben. Om te onderzoeken of er een concreet beeld gevormd kan worden gaan we 

exploratief onderzoek doen aan de hand van een veldonderzoek. In dit veldonderzoek staat de 

volgende vraagstelling centraal: 

Zijn typen signalen herkenbaar in de getypeerde situatie (1), in hoeverre geven die een 

betrouwbare indicatie op een naderend einde c.q. absoluut dieptepunt in een strategische 

samenwerkingsrelatie (2), en zo ja, op welk moment zou het vroegste moment voor een 

breuk gelegd worden (3)? 

Zoals de vraagstelling van dit veldonderzoek ook al laat zien gaan we inductief onderzoek verrichten 

naar samenwerkingsrelaties en eventuele verbanden tussen signalen. Daarom is er gekozen om een 

kwalitatief veldonderzoek uit te gaan voeren op basis van een case study. Aangezien het een 

inductief onderzoek zal zijn gaan we een strategie hanteren die raakvlakken heeft met de grounded 

theory methode. Dit is een methode waarbij je vanuit de data tot theorieontwikkeling probeert te 

komen. Om tot de benodigde data te komen worden er meerdere dataverzamelingsmethoden 

ingezet. In een case study worden er data verzameld aan de klant- en leverancierszijde van het 

partnership. Een methode die we volgen om deze data te verzamelen is event capturing. De events 

of gebeurtenissen die van belang zijn voor het partnership worden in kaart gebracht. Binnen deze 

events zijn er over en weer signalen verzonden en/of ontvangen. We richten ons zowel op de 

verzonden als de ontvangen signalen. De events worden in kaart gebracht aan de hand van 

documenten zoals mailverkeer maar met name op basis van semigestructureerde interviews. Door 

vervolgens deze events op een tijdslijn te plaatsen zijn we in staat de verzamelde data te analyseren 

en op zoek te gaan naar verbanden tussen de data in de tijd.   
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3.2.  Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
De case betreft een verslechterende relatie van een partnership tussen een leverancier van software 

en een bank beiden gevestigd in Nederland. Het partnership loopt al een behoorlijke periode, door 

de jaren heen zijn er diverse producten afgenomen in verschillende samenwerkingsvormen. De 

leverancier levert momenteel software voor twee divisies bij de klant, de divisie X en de divisie Y. In 

deze case is er sprake van een strategisch partnership tussen de klant en leverancier op enterprise 

niveau met twee sub-samenwerkingsrelaties. Allereerst de samenwerkingsrelatie tussen divisie X en 

de leverancier en hiernaast de samenwerkingsrelatie tussen divisie Y en de leverancier. De focus van 

deze case ligt op de samenwerkingsrelatie tussen de divisie X van de klant en de leverancier. De 

samenwerkingsrelatie betreft een strategische samenwerking aangezien de software is vernieuwd 

en in samenspraak verder doorontwikkeld wordt. Deze doorontwikkeling is dan ook een 

gezamenlijke effort. Tijdens de doorontwikkeling is er een discussie ontstaan over de 

licentievergoeding van de software en over het budget voor doorontwikkeling. Deze discussie heeft 

geleid tot een dieptepunt in de relatie van het partnership. Deze hoogoplopende discussie heeft het 

partnership behoorlijk onder druk gezet en zal meespelen bij de heroverweging van de toekomstige 

samenwerking. De onderzoeker is tijdens het uitvoeren van de case study werkzaam aan de 

klantzijde. De mogelijkheid wordt geboden om het onderzoek tweezijdig (klant en leverancier) uit te 

voeren. De discussie en hiermee het dieptepunt in de samenwerkingsrelatie heeft zich afgelopen 

half jaar afgespeeld. Doordat de data recent zijn zal dit naar verwachting bijdragen aan betrouwbare 

data. Hiernaast zijn er voldoende actoren beschikbaar die actief onderdeel zijn van het partnership 

en het dieptepunt hebben ervaren.  

We starten de case study met een stakeholderanalyse om te bepalen wie er betrokken dienen te 

worden in het onderzoek. Vervolgens worden stakeholders aan zowel de klant- als leverancierszijde 

geïnterviewd. Per stakeholder worden drie gesprekken gevoerd. Allereerst een kort 

introductiegesprek, vervolgens het interview om de data te verzamelen en hierna een verdiepend 

interview waarin de interpretatie van de data uit het eerste interview wordt getoetst. Afsluitend is 

er een groepsinterview tussen beide partijen om de resultaten te bespreken. De interviews vinden 

plaats in de vorm van een semigestructureerd interview. De structuur tijdens de interviews ontstaat 

door gebruik te gaan maken van een format, zie bijlage 2. Dit format bevat de minimaal op te vragen 

data. We kiezen voor een semigestructureerd interview omdat hierdoor, naast het format met 

minimaal op te vragen data, ook de ruimte zal zijn om verdiepende vragen te stellen. Door gebruik te 

maken van een format zorgen we ervoor dat in beperkte tijd toch alle benodigde data wordt 

verzameld.  

Naast het verzamelen van data aan de hand van de interviews gaan we ook gebruik maken van 

documenten, met name mailverkeer, die signalen bevatten. Tijdens de interviews worden deze 

documenten indien beschikbaar opgevraagd. De interviews worden bij voorkeur face-to-face 

afgenomen. Wanneer er beperkingen zijn door bijvoorbeeld reisafstanden dan worden de interviews 

afgenomen met behulp van Teams of Skype. Bij geen bezwaren worden deze interviews opgenomen. 

Omdat er verschillende stakeholders geïnterviewd worden bij de klant en bij de leverancier, kunnen 

we de antwoorden tussen de verschillende geïnterviewden analyseren. Eventuele 

tegenstrijdigheden maar ook overeenkomsten kunnen hierdoor worden besproken in een 

groepsinterview. 
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3.3.  Gegevensanalyse 
De benodigde data worden over een periode van ongeveer drie maanden verzameld. De data 

worden tijdens deze periode gedocumenteerd en op een timeline gezet. De timeline zal helpen om 

uit de lijst van signalen mogelijke patronen van oorzaak en gevolg te ontdekken. Om te bepalen wat 

als vroegst mogelijk moment aangemerkt kan worden als een negatief breekpunt dienen de 

herkende patronen geïnterpreteerd te worden. Om dit te bewerkstelligen wordt de timeline 

besproken met de stakeholders voor nadere triangulatie en interpretatie. Interpretatie wordt tijdens 

verdiepende interviews getoetst. Tijdens deze semigestructureerde interviews gaan we vanuit de 

zender bekijken wie de beoogde ontvanger, de aanleiding, het doel en de beoogde inhoud van het 

signaal was. Vanuit de ontvanger gaan we in op de geïnterpreteerde inhoud, het doel volgens de 

ontvanger en een eventuele reactie op het signaal. Na deze stap kunnen de data dieper worden 

geanalyseerd om te bezien of er patronen herkend kunnen worden.  

3.4.  Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
“Betrouwbaarheid en validiteit staan centraal bij oordelen over de kwaliteit van onderzoek in de 

natuurwetenschappen en kwantitatief onderzoek in de sociale wetenschappen. Hun rol in kwalitatief 

onderzoek is omstreden” (Saunders et al., 2019, p.213). Saunders et al. (2019) achten deze rol 

omstreden omdat het voor onderzoekers die kwalitatief onderzoek verrichten het moeilijk wordt om 

de kwaliteit en geloofwaardigheid van hun onderzoek aan te tonen wanneer het onderzoek 

beoordeeld wordt op basis van de criteria van betrouwbaarheid en validiteit. Wel zijn er 

maatregelen die ook bij kwalitatief onderzoek genomen kunnen worden om de kwaliteit van het 

onderzoek te waarborgen. Deze maatregelen en de ethische aspecten van het onderzoek worden 

hieronder besproken. 

 

Validiteit 

“Validiteit verwijst naar de geschiktheid van de gebruikte maatregelen, de nauwkeurigheid van de 

analyse van de resultaten en de generaliseerbaarheid van de bevindingen” (Saunders et al., 2019, 

p.213-214). De volgende maatregelen worden getroffen ten aanzien van de construct validiteit van 

het onderzoek: data triangulatie en deelnemer validatie. Triangulatie wordt toegepast door het 

verzamelen van data uit documenten en interviews (construct validiteit). Er worden verschillende 

stakeholders (onderzoekseenheden) betrokken bij het onderzoek aan zowel de klant- als 

leverancierszijde. Deze stakeholders zijn betrokken bij verschillende actorniveaus. Antwoorden van 

de geïnterviewden worden vergeleken en eventuele tegenstrijdigheden worden besproken met de 

betrokkenen. De data wordt vervolgens verwerkt en op een timeline geplaatst. Deze timeline wordt 

ter validatie aangeboden aan de betrokkenen en besproken in een groepsinterview wat zorgt voor 

deelnemer validatie (interne validatie).  

 

Betrouwbaarheid 

“Betrouwbaarheid verwijst naar replicatie en consistentie” (Saunders et al., 2019, p.213). De 

stappen van het onderzoek staan uitvoerig beschreven en zijn te herleiden. Dit draagt bij aan de 

procedurele betrouwbaarheid. De interviews worden, bij geen bezwaren, opgenomen waardoor de 

data kunnen worden herleid. Tijdens de interviews wordt gebruik gemaakt van een template met 

benodigde data die beschikbaar is gesteld door de Open Universiteit. Doordat de onderzoeker zelf 

actief deel uitmaakt van de samenwerkingsrelatie kan de objectiviteit van het onderzoek in gedrang 

komen. De objectiviteit wordt gewaarborgd door meerdere stakeholders naar de resultaten te laten 

kijken en deze vervolgens te toetsen op juistheid.    
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Ethische aspecten 

De samenwerkingspartijen in de case study hebben een actieve relatie. De relatie heeft 

dieptepunten gekend maar is inmiddels hersteld op basis van diverse herstelactiviteiten. Aangezien 

het een actieve relatie betreft waarin de geïnterviewden nauw met elkaar samenwerken is 

voorzichtigheid op zijn plaats. De data welke worden verzameld uit de documenten wordt direct 

geanonimiseerd. De data uit de interviews worden zo snel mogelijk uitgewerkt en eventuele 

opnames worden hierna direct verwijderd. Op deze manier wordt de privacy van de geïnterviewden 

gewaarborgd en wordt er geen onnodige schade aan de samenwerkingsrelatie veroorzaakt. 
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4. Resultaten 
De uitvoering van het veldonderzoek wordt in dit hoofdstuk beschreven. Vervolgens worden de 

resultaten van het veldonderzoek gedeeld. Aan de hand van deze resultaten gaan we proberen de 

neergaande lijn in de samenwerkingsrelatie te verklaren om vervolgens te bekijken wat de rol van de 

signalen hierin is geweest.  

4.1.  Stakeholderanalyse 
Het onderzoek richt zich op de samenwerkingsrelatie tussen organisaties op het gebied van IT-

sourcing. In deze case is er sprake van een klant- leverancier relatie tussen een bank en een 

leverancier van software. Er zijn diverse stakeholders die invloed kunnen uitoefenen op de relatie 

tussen beide partijen. De stakeholderanalyse heeft als doel te bepalen welke stakeholders er bij dit 

onderzoek betrokken dienen te worden. We gaan in dit onderzoek specifiek op zoek naar verbanden 

tussen signalen die worden verzonden tussen de partijen die onderdeel zijn van het partnership. Dit 

houdt in dat de verzenders en de ontvangers van deze signalen onderdeel dienen te zijn van het 

onderzoek. 

Tähtinen (2003) heeft in het onderzoek The dissolution process of a business relationship een case 

study uitgevoerd in de software industrie. In dit onderzoek wordt aangegeven dat de interactie 

tussen de betrokken partijen meestal georganiseerd is in twee hoofdgroepen: de stuurgroep en de 

projectgroep. De case, eveneens in de software industrie, die in dit onderzoek centraal staat kent 

dezelfde samenwerkingsstructuur (figuur 3). Deze samenwerkingsstructuur zien we terug bij zowel 

de divisie X als bij de divisie Y. Naast deze operationele samenwerkingsstructuur is er een tactisch 

overleg binnen de samenwerkingsstructuur. Dit overleg wordt onder andere ingezet als zijnde 

escalatiemiddel. Bij dit overleg zijn afgevaardigden van de stuurgroep aanwezig aangevuld met 

andere stakeholders. In hoofdstuk 2.3.5 worden de actorniveaus binnen een (eventueel) 

beëindigingsproces van een strategisch partnership in IT outsourcing besproken. In deze case zien 

we een hiërarchische verhouding binnen het bedrijfsniveau: hoogste level is enterprise niveau, 

vervolgens stuurgroep niveau en als laatst projectgroep niveau. Deze samenwerkingsstructuur en de 

signaalstromen binnen deze samenwerkingsstructuur zijn in figuur 4 in kaart gebracht.  
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Figuur 4: Signaalstromen geselecteerde case 
 

Nu de relevante signaalstromen binnen de samenwerkingsstructuur van de case in kaart zijn gebracht 

kan de stakeholderanalyse verder worden voltooid. Verdere voltooiing van deze analyse zal 

geschieden aan de hand van drie stappen: stakeholderidentificatie, een stakeholder ranking en een 

stakeholderselectie.   

Stap 1  

De relevante stakeholders zijn aan beide zijden ingedeeld in de stuurgroep, de projectgroep en de 

groep van het tactisch overleg. De rollen binnen de zes groepen dienen in kaart gebracht te worden. 

Dit vindt plaats aan de hand van een documentanalyse en kennis van de onderzoeker. De resultaten 

staan weergegeven in tabel 4 en zijn gevalideerd bij de betrokken contactpersoon.   

  Klant Leverancier 

Stuurgroep  IT lead Directeur bedrijfsvoering 

  Business architect Directeur innovatie 

  Business lead Technical director 

Projectgroep Product owner Delivery manager 

  Business analist Business consultant 

 Functioneel beheerder  

Tactisch overleg Tech lead Directeur-grootaandeelhouder 

 Business lead Directeur bedrijfsvoering 

  Vendormanager Directeur innovatie 

Tabel 4: Stakeholderidentificatie 
 

Dit onderzoek richt zich op signalen binnen de samenwerkingsstructuur van deze specifieke case. 

Bovenstaande stakeholders zijn allen interne stakeholders. Aan de hand van het typologische 

raamwerk van Abbot et al. (2020) kunnen de volgende stakeholder groepen geïdentificeerd worden: 

internal-catalyst en internal-facilitator. Abbott et al. (2020) maken allereerst een onderscheid tussen 

interne en externe stakeholders. Ze benoemen een catalyst als een stakeholder die er persoonlijk in 

investeert en pleit voor het succes ervan. Een facilitator is een stakeholder die ervoor willen zorgen 

dat het project een succes wordt maar het is onwaarschijnlijk dat ze in dezelfde mate als een catalyst 

in de verandering investeren. De rollen in de stuurgroep en het tactisch overleg van beide partijen 

kunnen hiermee geïdentificeerd worden als zijnde internal-catalyst en de rollen in de projectgroep als 

zijnde internal-facilitator.  

 

Stap 2 

Nu de stakeholders zijn geïdentificeerd kan er een ranking plaatsvinden van de betreffende 

stakeholders. Dit is een stakeholder classificatie waarbij de verschillende klassen gevormd worden op 

basis van mandaat, legitimiteit en urgentie. Mitchell et al. (1997) beschrijven in hun onderzoek dat er 

zeven klassen gevormd kunnen worden, zie figuur 5. 
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Figuur 5: Stakeholder typologie 
 

Aan de hand van de typologie van Mitchell et al. (1997) kunnen de rollen binnen de stuurgroep en 

het tactisch overleg van beide partijen, die we geïdentificeerd hebben als internal-catalyst, 

getypeerd worden als definitive stakeholder. Bij deze rollen is er namelijk sprake van mandaat, 

legitimiteit en urgentie. De rollen binnen de projectgroep van beide partijen, die we geïdentificeerd 

hebben als internal-facilitator, kunnen getypeerd worden als dependent stakeholder. Deze groep 

heeft namelijk legitimiteit en urgentie maar geen mandaat. 

Door het ontbreken van mandaat zijn de signalen die verzonden en ontvangen worden in de 

projectgroepen minder van invloed op het voortbestaan van het partnership. Hiernaast is er, zoals 

weergegeven in figuur 4, vanuit beide zijden bezien geen signaalstroom met de stuurgroep van de 

andere partij. Er is alleen een interne signaalstroom met de stuurgroep aan de eigen zijde. De 

stuurgroep beslist vervolgens of en hoe deze signalen worden verzonden naar de andere partij. 

Aangezien dit onderzoek zich richt op signaalstromen tussen de partners van een 

samenwerkingsrelatie kiezen we ervoor om de interne signaalstromen tussen de diverse groepen 

niet mee te nemen in het onderzoek. Hiernaast kiezen we ervoor om alleen de signaalstromen te 

onderzoeken tussen de definitive stakeholders omdat zij mandaat hebben en dus invloed kunnen 

uitoefenen op een eventuele beëindiging van het partnership. De leden van de projectgroepen 

worden hierom niet meegenomen in het onderzoek. 

Stap 3 

Na de ranking van de stakeholders kunnen we nu diverse stakeholders selecteren voor het onderzoek. 

Allereerst selecteren we vanuit de klantzijde de contactpersoon namelijk de IT lead. Op aanraden van 

de contactpersoon selecteren we hiernaast de vendormanager gelet op de inhoud van de case. Zoals 

eerder aangegeven ligt de focus van het onderzoek op de samenwerkingsrelatie tussen de divisie X bij 

de klant en de leverancier. Desondanks adviseert de contactpersoon om ook een stakeholder vanuit 

de divisie Y zijn of haar licht te laten schijnen over relevante events tijdens het dieptepunt in de 

samenwerkingsrelatie en dus te betrekken in het onderzoek. Deze events zijn namelijk van invloed 

geweest op de verslechterde relatie tussen de klant en leverancier. Hier kiezen we voor een 

stakeholder uit de projectgroep gelet op de betrokkenheid gedurende het dieptepunt. Vanuit de 
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leverancierszijde selecteren we de directeur bedrijfsvoering en de directeur innovatie. Deze keuze 

maken we eveneens op aanraden van de contactpersoon gelet op de betrokkenheid van beide 

stakeholders bij het dieptepunt. 

4.2.  Timeline 
Om de relevante events rondom het dieptepunt in de relatie van het partnership in kaart te brengen 

is er een timeline opgesteld. Binnen deze events zijn er over en weer signalen, die van invloed zijn 

geweest op de verslechterde relatie, verzonden en/of ontvangen. In deze case levert de leverancier 

software aan twee divisies bij de klant. Zoals eerder benoemd lag de oorspronkelijke focus van de 

case op de divisie X. De divisie Y kan in bepaalde mate gezien worden als third actor welke staat 

beschreven in hoofdstuk 2.3.5. Tijdens de stakeholderanalyse en vervolgens ook in de eerste 

interviews bleek dat een aantal events gedurende de samenwerkingsrelatie tussen de divisie Y en de 

leverancier onderdeel zijn van de verslechtering van de relatie tussen de klant en leverancier op 

enterprise niveau. We hebben vervolgens de keuze gemaakt om ook deze relevante events tussen 

de leverancier en de divisie Y mee te nemen in het veldonderzoek. Het doel hiermee is om tot een 

volledig beeld te komen van de verslechtering van de samenwerkingsrelatie tussen de klant en 

leverancier op enterprise niveau. 

Naast deze deels verandering van de scope van de case zijn er eveneens andere keuzes gemaakt in 

de dataverzameling. In het technisch ontwerp is de keuze gemaakt om per stakeholder drie 

gesprekken te houden waarvan twee interviews. Het eerste interview in het teken van de 

dataverzameling voor de timeline en het tweede interview om de timeline te valideren en 

verdiepende vragen te stellen. Op basis van het literatuuronderzoek en vervolgens de 

stakeholderanalyse hebben we de keuze gemaakt om in dit onderzoek de signaalstromen op 

bedrijfsniveau in kaart te brengen. Door de communicatie op bedrijfsniveau was de data voor de 

timeline veelal voorhanden bij deze stakeholder. We hebben hier de aanname gedaan dat ditzelfde 

het geval zal zijn vanuit de leverancier. Voor een efficiëntere wijze van de dataverzameling is op dat 

moment de keuze gemaakt om de dataverzameling anders in te richten. Er is gekozen om te gaan 

werken met key-stakeholders aan beide zijden voor de dataverzameling. Met de key-stakeholder 

aan de klantzijde zijn twee interviews gehouden voor de dataverzameling in plaats van één 

interview. De timeline is op basis van deze gesprekken tot een 0.9 versie gekomen. Vervolgens is er 

met de key-stakeholder aan de leverancierszijde een interview gehouden om de timeline te toetsen 

en te complementeren.  

Nadat de timeline is gecomplementeerd vanuit klant- en leverancierszijde is de methode conform 

het technisch ontwerp weer opgepakt. Oftewel aan klant- en leverancierszijde zijn allereerst 

verdiepende interviews (semigestructureerd) afgenomen met beide key-stakeholders. Vervolgens 

zijn de timeline en de resultaten uit het verdiepende interview met de key-stakeholders in 

interviews met stakeholders aan de klantzijde en een stakeholder aan de leverancierszijde getoetst. 

Hiernaast was het doel van deze gesprekken om stil te staan bij vernieuwde inzichten vanuit deze 

stakeholders. Conform de stakeholderanalyse zijn hiervoor twee stakeholders betrokken vanuit de 

klant- en leverancierszijde en een extra stakeholder aan de klantzijde vanuit de divisie Y. In een 

afsluitend groepsinterview met de key-stakeholders zijn de tegenstrijdigheden en overeenkomsten 

besproken. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen wanneer en met wie de interviews hebben 

plaatsgevonden. 

Op de timeline zijn de events in kaart gebracht die relevant zijn voor het partnership als geheel met 

daarbij een onderscheid tussen de divisies. In bijlage 4 staat de uitwerking van de timeline. Op de 
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timeline zijn de events vanuit klantzijde oranje gekleurd, vanuit de leverancierszijde blauw gekleurd 

en gezamenlijke events zijn groen gekleurd.  

4.3.  Signalen 
Nadat de timeline gereed en gevalideerd is zijn we dieper ingegaan op de signalen die zijn verzonden 

en ontvangen bij de geïdentificeerde events. Aan de hand van semigestructureerde interviews zijn 

we dieper ingegaan op de trigger, de boodschap en het doel van het signaal vanuit het oogpunt van 

de verzender van het signaal. Vanuit het oogpunt van de ontvanger van het signaal zijn we op zoek 

gegaan naar interpretatie door de ontvanger, doel van het signaal volgens de ontvanger en een 

eventuele reactie vanuit de ontvanger. Hiermee gaan we proberen om de neergaande lijn in de 

samenwerkingsrelatie te begrijpen en wat hierin de rol van de signalen is geweest.  

De interviews met de geselecteerde stakeholders zijn allen opgenomen via teams. In overleg met de 

stakeholder zijn de opnames alleen gebruikt om de antwoorden terug te kijken en worden deze 

verwijderd na het afronden van het onderzoek. Tijdens het terugkijken van de interviews zijn de 

events en de antwoorden geregistreerd in een eventregistratie. In totaal zijn er 26 events 

geïdentificeerd en opgenomen op de timeline. Hieronder worden de events, in chronologische 

volgorde, toegelicht en relevante waarnemingen besproken.     

Event 1 

In de case is de boodschap, welke wordt afgegeven tijdens een stuurgroep overleg met de divisie Y, 

om minder modules af te willen nemen gekwalificeerd als startpunt van het dieptepunt in het 

partnership. Het signaal werd afgegeven in een stuurgroep overleg en viel niet goed bij de 

leverancier.  

Reactie leverancier: 

o Klap in het gezicht. Onverwacht. We gingen uit van doorontwikkeling in plaats van 

downsizen van de samenwerking. Samenwerking wordt hiermee onder druk gezet. Dat doet 

vervolgens wat met de relatie. 

Door veranderende motieven bij de klant wordt er gekozen voor het downsizen van de 

samenwerking. Dit leidt tot onbegrip bij de leverancier aangezien men met een andere intentie de 

vernieuwde samenwerking is ingegaan. De leverancier kiest ervoor om geen directe reactie te geven. 

De keuze wordt gemaakt om de boodschap eerst te laten bezinken.  

Event 2 

Het opvolgende event is een tactisch overleg op enterprise niveau. Hier wordt de boodschap vanuit 

het stuurgroep overleg met divisie Y besproken. De veranderende motieven en de keuze om minder 

modules af te nemen wordt bevestigd door de actoren vanuit de klant die onderdeel zijn van het 

tactisch overleg. Naast de bevestiging dat de licentievergoeding omlaag gaat door het uitzetten van 

de modules wordt de boodschap medegedeeld dat er ook vanuit de divisie X sprake is van 

veranderende motieven ten aanzien van het ontwikkelbudget. Er is intern sprake van een 

verschuiving van prioriteiten waardoor het ontwikkelbudget voor de aankomende periode naar 

verwachting lager uit zal vallen. Tijdens dit overleg wordt het ongenoegen van de leverancier 

hierover geuit.    

Reactie klant:  

o Ten aanzien van de licentievergoeding staan we contractueel volledig in ons recht. Begrip 

voor de impact aan leverancierszijde. We gaan zo snel mogelijk duidelijkheid geven over het 

ontwikkelbudget voor 2022 en er is vanaf nu een vast aanspreekpunt op enterprise niveau. 
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Wanneer we de signalen tijdens dit event koppelen aan de resultaten uit het literatuuronderzoek 

zien we allereerst dat het signaal getoetst wordt op het hoogste actorniveau binnen de 

samenwerkingsrelatie om vervolgens daadwerkelijk serieus genomen te worden. In de resultaten 

van het literatuuronderzoek hebben we beschreven dat Lane & Lum (2011) vertrouwen en gedeeld 

zakelijk begrip als de belangrijkste drijfveren benoemen in een IT-outsourcingrelatie. Tijdens dit 

event zien we het signaal dat het zakelijk begrip van de leverancier richting de klant sterk 

vermindert. De klant geeft aan dat ze begrip heeft voor de impact bij de leverancier, desondanks 

liggen de keuzes van de klant niet in lijn met de verwachtingen van de leverancier bij aanvang van de 

vernieuwde samenwerking. Gezien de zorgen van de leverancier en verschillende actoren aan de 

klantzijde spreekt men een vast aanspreekpunt af vanuit de klantzijde. Voor de leverancier is het van 

belang dat dit een stakeholder is met mandaat oftewel op het hoogste actorniveau.   

Event 3 

Nadat de leverancier intern de impact in kaart heeft gebracht kiest men ervoor om formeel te 

reageren aan de hand van een memo welke wordt verstuurd aan alle (definitive) stakeholders 

binnen het partnership. 

Boodschap leverancier: 

o We willen duiden hoe impactvol de beslissingen van de klant zijn voor onze organisatie en 

hierdoor het partnership met de klant. We kunnen mogelijk niet meer voldoen aan 

kwaliteitsstandaarden wat ook gevolgen zal hebben voor divisie X. Roep om hulp richting de 

klant. 

Geïnterpreteerde inhoud klant: 

o Duidelijk dat dit impact heeft en dat en er wellicht een gat in de begroting ontstaat bij de 

leverancier. Wel bijzonder dat de gehele bedrijfsvoering in het gedrang komt door keuzes van 

één klant die contractueel mogelijk zijn.  

Reactie klant: 

o Voor nu geen formele reactie op schrift. Keuze wordt gemaakt om in gesprek te blijven om zo 

ook mondelinge toelichting te kunnen blijven geven. 

Er wordt door de leverancier officieel geëscaleerd op enterprise niveau. Dit wil zeggen dat de 

veranderende motieven van de klant tot gevolg hebben dat de leverancier het partnership, waar de 

divisie Y maar dus ook divisie X onderdeel van zijn, als geheel onder druk zet. Hier zien we diverse 

eigenschappen van signalen terugkomen. Allereerst de wijze van communicatie (de hoe), deze is 

formeel en geschreven. Wederom het actorniveau (de wie), alle (definitive) stakeholders op het 

hoogste niveau worden aangeschreven. En als laatst de reden van het signaal (de waarom) namelijk 

het ontbreken van wederzijds zakelijk begrip. Het wederzijds zakelijk begrip was al sterk verminderd 

vanuit de leverancierszijde maar dit zien we nu ook vanuit de klantzijde richting de leverancier. De 

klant acht het namelijk zeer bijzonder dat de gehele bedrijfsvoering bij de leverancier in het gedrang 

komt door keuzes van één klant welke contractueel gewoon mogelijk zijn.  

 

Event 4 

Naar aanleiding van de memo uit het vorige event geeft de klant een informele reactie waarbij 

commitment wordt afgegeven op het door ontwikkelen in 2022 binnen de divisie X met bijbehorend 

budget. Dit is conform afspraak om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven voor 2022. Voor de, 

volgens de leverancier, benodigde aanpassing van de licentievergoeding vanaf 2023 is meer tijd 

nodig om tot een beslissing te komen.  
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Event 5 

Op stuurgroep niveau wordt vervolgens binnen de stuurgroep X het gesprek gevoerd over de 

invulling van het budget voor 2022. Hier wordt nogmaals door de klant duidelijk de boodschap 

afgegeven dat men binnen de divisie X door wil met ontwikkelen in 2022 en dat hier budget voor 

beschikbaar is.  

Geïnterpreteerde inhoud leverancier: 

o In eerste instantie wel ervaren dat men door wil ontwikkelen binnen de divisie X maar 

ontvingen ook wel berichten dat de prioriteit van X is verschoven naar elders in de keten. Dit 

zorgt nog steeds voor veel onduidelijkheid met name richting 2023. 

Tijdens dit event wordt voor het eerst het signaal afgegeven dat het vertrouwen daalt bij de 

leverancier. Dit is de tweede belangrijkste drijfveer in een IT-outsourcingsrelatie volgens het 

onderzoek van Lane & Lum (2011). De leverancier voelt namelijk nog steeds niet het vertrouwen dat 

men tot een oplossing kan komen om te zorgen voor een gezond partnership, waarin beide partijen 

tevreden zijn, op de langere termijn.  

 

Event 6 en 8 

Naar aanleiding van het overleg over de invulling van de werkzaamheden voor de divisie X en het 

bijbehorend budget voelt de leverancier nog steeds niet het vertrouwen dat het goed komt. Het 

verzoek vanuit de leverancier wordt gedaan om concrete afspraken te maken in een statement of 

work. Doel hiervan is om snel duidelijkheid en commitment te krijgen op ontwikkelbudget voor 

2022. Doordat er geen reactie komt vanuit de klant wordt door de leverancier medegedeeld dat het 

oorspronkelijk ontwikkelbudget voor 2022 bijna uitgeput is. 

Geïnterpreteerde inhoud klant: 

o Er is ontwikkelbudget voor de gemaakte afspraken ten aanzien van de doorontwikkeling. 

Bijzonder dat dit budget volledig uitgeput is in het eerste halfjaar. Klopt dit of gebruikt men 

dit om de druk te verhogen? 

Tijdens dit event zien we een tweede signaal wat duidt op het ontbreken van zakelijk begrip vanuit 

de klant richting de leverancier. Hoe kan het dat het budget volledig uitgeput is in het eerste 

halfjaar? Hiernaast leidt dit event tot een afname van vertrouwen ditmaal vanuit de klant. Klopt het 

wat de leverancier zegt of is het een pressiemiddel?   

 

Event 9 

Vanuit de divisie X komt er geen formele reactie op het eerdere verzoek voor een statement of work 

vanuit de leverancier en geen reactie op het signaal dat het budget bijna uitgeput is en hierdoor de 

doorontwikkeling zal stoppen. Vervolgens volgt er een formeel overleg op enterprise niveau. Dit 

overleg staat in het teken van de memo verzonden door de leverancier en de verdere samenwerking 

tussen beide partners.  

Boodschap klant: 

o Er wordt niet afgeweken van het contract ondanks het signaal vanuit de leverancier. Klant 

wil de leverancier aan de eerder gemaakte afspraken houden ten aanzien van de 

licentievergoeding. Hiernaast de vraag aan de leverancier wat zij er aan gaan doen om te 

zorgen dat de delivery door blijft lopen en niet steeds budgetdiscussies dient te voeren. 
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Doel klant: 

o Zorgen dat we uit de spiraal van budgetdiscussies komen. Dit blijft een terugkomend patroon 

in de samenwerking met de leverancier. 

Geïnterpreteerde inhoud leverancier: 

o Goed gesprek aangezien het met name over de inhoud ging. Operationeel gesprek. 

 

Het doel van de klant lijkt niet te zijn overgekomen bij de leverancier. Van enig herstel in het 

vertrouwen van de klant richting de leverancier en zakelijk begrip waarom budgetdiscussie steeds 

weer terugkomen lijkt daardoor ook geen sprake.  

 

Event 10 en 11 

Na het overleg wordt er in de middag direct een statement of work verzonden door de klant waarin 

afspraken worden gemaakt en commitment wordt gegeven op de verdere doorontwikkeling voor de 

divisie X. De volgende dag wordt hierop akkoord gegeven door de leverancier. 

 

Doel klant: 

o Geen stilstand op de doorontwikkeling binnen de divisie X.  

Geïnterpreteerde inhoud leverancier: 

o Feit dat budget snel veilig gesteld is geeft vertrouwen. Dit signaal van vertrouwen en de 

snelheid waarmee het gerealiseerd is is belangrijk voor de relatie.  

 

Event 9 is een overleg op het hoogste actorniveau. Vanuit dit overleg wordt er direct doorgepakt en 

commitment gegeven op budget voor verdere doorontwikkeling. Hier is vanuit de leverancier enig 

herstel van vertrouwen. Eerdere overleggen over dit onderwerp op stuurgroep niveau gaven dit 

vertrouwen niet. Het feit dat er op het hoogste actorniveau commitment wordt gegeven en actie 

wordt ondernomen zorgt wel voor een herstel in het vertrouwen vanuit de leverancier. 

 

Event 12 

In een volgend event worden er vanuit de klant extra eisen gesteld ten aanzien van security. In een 

eerder stadium heeft de leverancier bij de klant aangegeven op het vereiste niveau gecertificeerd te 

zijn. Dit is echter niet het geval en in het contract is ook een ander niveau van security contractueel 

vastgelegd.  

 

Boodschap klant: 

o De aantoonbaarheid van processen en interne beheersing is een randvoorwaarde voor ons. 

Hiernaast zal dit ook toegevoegde waarde hebben voor de leverancier richting andere 

klanten.  

  

Reactie leverancier: 

o In een eerder stadium is dit al een aantal keer gevallen dat de klant dit graag wil. Vanuit ons 

oogpunt staat de toegevoegde waarde niet in verhouding met de hoge kosten ook gelet op 

de omvang van de organisatie. Echter begrijpen we wel dat dit de professionalisering ten 

goede komt en meerwaarde kan hebben. Moeten kijken hoe we dit als joint effort op kunnen 

pakken. 

 

Tijdens dit event staat wederom het wederzijds zakelijk begrip op losse schroeven. De klant is van 

mening dat de leverancier zelf zou moet willen om aan deze eisen te voldoen. De leverancier heeft 



28 
 

hier echter een andere mening over en wil dit alleen als de klant hieraan mee betaald. Hiernaast zijn 

er twijfels wat hierover bij de start van de vernieuwde samenwerking over is afgesproken. Dit leidt, 

met name bij de klant, wederom tot een deuk in de vertrouwensrelatie.  

 

Event 13 en 14 

Om tot een uitkomst te komen over de licentievergoeding op enterprise niveau vanaf 2023 wordt er 

vanuit de leverancier een formeel overleg geïnitieerd. Tijdens dit overleg wordt een presentatie 

gegeven waar verschillende scenario’s voor 2023 in kaart zijn gebracht.   

 

Doel leverancier: 

o Inzicht geven waar wij mogelijkheden zien voor het vervolg van de samenwerking waarin we 

de continuïteit kunnen waarborgen.  

Geïnterpreteerde inhoud klant: 

o We hebben duidelijk aangegeven dat we de leverancier aan de contractafspraken ten 

aanzien van de licentievergoeding willen houden. Desondanks worden er met name 

scenario’s geschetst waarin dit niet het geval is. Lijkt alsof er niet geluisterd wordt.  

Reactie klant: 

o Scenario’s waarin de contractafspraken nageleefd worden zijn bespreekbaar, de overige 

scenario’s niet. 

Reactie leverancier: 

o De voorkeursscenario’s van de klant zijn onacceptabel voor ons en we zullen daarmee zeker 

niet de verwachtingen van de klant en de wensen van de klant kunnen realiseren. 

Geïnterpreteerde inhoud klant: 

o De leverancier stuurt wederom aan op aanpassing van het contract en wil zich niet houden 

aan de gemaakte afspraken.  

Dit event wordt door stakeholders aan zowel de klantzijde als aan de leverancierszijde als mogelijk 

moment voor een breuk in het partnership aangewezen. Tijdens dit event constateren we dezelfde 

signalen als tijdens eerdere events die te maken hebben met de ‘waarom’, oftewel redenen voor het 

beëindigen van een samenwerkingsrelatie. Signalen die duiden op het ontbreken van wederzijds 

zakelijk begrip en signalen die duiden op een afname aan vertrouwen aan beide zijden.  

 

Event 15 

Naast de overleggen om tot een oplossing te komen over de licentievergoeding voor 2023 vinden er 

nog steeds vaste overlegmomenten plaats. Zo ook het tactisch overleg op enterprise niveau tussen 

de klant en leverancier. Vanuit dit overleg wordt er een notulen opgesteld en verzonden vanuit de 

leverancier aan de klant. De klant geeft vervolgens een reactie op de inhoud van deze notulen. 

Boodschap klant: 

o De gevraagde certificering rondom security is nogmaals ook iets wat de leverancier zou 

moeten nastreven. Dit is niet alleen een vereiste vanuit ons. Hiernaast merken we dat geld en 

inhoud wederom vermengd worden. Wij zijn op zoek naar een plan hoe de certificering 

gerealiseerd zal worden. Financiële aspect is voor ons een vervolgstap.  

Doel klant: 

o Duidelijk maken dat het niet steeds om geld dient te gaan. 
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Geïnterpreteerde inhoud leverancier: 

o Begrip voor het signaal dat geld en inhoud niet steeds vermengd dienen te worden. In eerste 

instantie zagen we de verhoogde eisen rondom de security als een joint effort. Echter de 

wijze van communiceren (gebiedende wijs) zorgde er bij ons voor de houding: ‘ok als je dit 

dan zo graag wil dan betaal je er ook maar voor’. 

Dit event is relevant aangezien we hier een constatering doen over de wijze van communicatie van 

een signaal namelijk de ‘hoe’. De gebiedende wijs van communiceren vanuit de klant zorgt voor 

weerstand bij de leverancier. Deze wijze van communiceren roept bij de leverancier op dat het 

partnership niet als gelijkwaardig wordt beschouwd.  

 

Event 16 en 17 

De zomerperiode zorgt voor een pauze in de discussie. Na de zomerperiode wordt de discussie 

verder opgepakt door wederom in gesprek te gaan over de scenario’s voor 2023. Bewuste keuze 

wordt gemaakt om dit overleg in persoon te doen mede gelet op de urgentie vanuit met name de 

leverancier. Het eerste overleg vindt plaats op kantoor bij de leverancier en het tweede overleg op 

kantoor bij de klant. Tijdens deze overleggen wordt het gekozen scenario geconcretiseerd.  

   

Doel leverancier: 

o Er moet duidelijkheid komen of er gereorganiseerd moet worden en contracten van met 

name externen opgezegd moeten worden.  

 

Geïnterpreteerde inhoud klant: 

o De leverancier lijkt zich neer te leggen bij de contractafspraken en dus een verlaging van de 

licentievergoeding. Echter het signaal dat de leverancier moet reorganiseren en niet kan 

leveren conform verwachting blijft terugkomen.  

Doel klant: 

o Discussie beslechten om vervolgens weer vooruit te kunnen kijken.  

 

Tijdens events 16 en 17 lijkt het wederzijds zakelijk begrip terug te komen tussen de divisie X en de 

leverancier. Beide partijen doen concessies, de klant door akkoord te gaan om bepaalde onderdelen 

van het contract te herzien en de leverancier door de afgesproken licentievergoeding te honoreren, 

om het beoogde doel te behalen namelijk tot een oplossing komen. Signalen die herstel van 

vertrouwen aanduiden zijn enigszins aanwezig maar wel in een veel mindere mate. 

 

Event 7 en 18 

Bij de divisie Y is de vernieuwde versie van de software inmiddels drie maanden live. De vernieuwde 

software biedt bepaalde functionaliteiten niet die in de vorige versie wel aanwezig waren. De divisie 

Y is van mening dat de toevoeging van deze gewenste functionaliteiten onderdeel is van reeds 

gemaakte afspraken met de leverancier. Hierover wordt al enige tijd discussie gevoerd. Tijdens event 

18 wordt aan de divisie Y medegedeeld dat er echter geen doorontwikkeling plaats zal vinden 

waardoor ook de gewenste functionaliteiten niet opgeleverd gaan worden. De leverancier is van 

mening dat de toevoeging van deze functionaliteiten onvoldoende meerwaarde hebben voor hun 

generieke software.  

Reactie klant: 

o De leverancier is onbetrouwbaar omdat men de gemaakte afspraken niet nakomt.  
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Tussen de divisie Y en de leverancier is sinds de vernieuwde samenwerking al sprake van zakelijk 

onbegrip op operationeel niveau met vertrouwensissues als gevolg. Tijdens event 18 is er sprake van 

een voorval op projectgroep niveau wat zorgt voor een escalatie tussen de klant en leverancier 

welke verder wordt opgepakt op enterprise niveau. Bij event 1 en bij event 18 kunnen we een 

verband trekken naar de third actor welke is besproken in het literatuuronderzoek. Naast de direct 

betrokken partijen wordt er in de literatuur gewezen op de aanwezigheid en invloed van een 

eventuele third actor op een samenwerkingsrelatie. Deze partij kan op diverse manieren een 

connectie hebben met het partnership. Alhoewel hier in een mindere mate sprake is van een third 

actor zoals Schreiner (2015) heeft bedoeld, zie je wel degelijk de invloed van een derde partij op de 

samenwerkingsrelatie tussen de divisie X en de leverancier. De gekozen samenwerkingsvorm tussen 

de klant en leverancier, waarbij er sprake is van twee sub-samenwerkingsrelaties, zorgt voor extra 

complexiteit.   

Event 19 

Nadat de mogelijke scenario’s voor de verdere samenwerking zijn uitgewerkt en zijn geconcretiseerd 

volgt de formele reactie vanuit de klant op de memo welke in event 3 is gedeeld door de leverancier. 

De leverancier heeft direct na het versturen van de memo in event 3 gevraagd om een formele 

reactie op schrift vanuit enterprise niveau van de klant. Ondanks meerdere verzoeken wordt deze 

reactie pas tijdens event 19 gegeven.   

Boodschap klant: 

o De leverancier vasthouden aan de gemaakte afspraken in het contract. Echter wel een 

handreiking vanuit de klant op andere onderdelen waaronder de certificeringseis en een 

vergoeding voor het beheer van klant specifiek maatwerk.  

Doel klant: 

o Afronden van de discussie en de inhoud van de gesprekken formeel afhechten.  

 

Geïnterpreteerde inhoud leverancier: 

o Inhoud wordt als positief ervaren. Door de handreiking wel het gevoel dat men gehoord is 

door de klant. Blij dat er einde komt aan de onzekerheid en weer vooruit kunnen kijken. 

Het actorniveau (de ‘wie’) en de wijze van communiceren (de ‘hoe’), namelijk formeel en op schrift, 

bij dit event zorgt voor een toename van vertrouwen bij de leverancier.  

 

Event 20 en 21 

De klant kiest ervoor om een de formele reactie in een overleg te bespreken om ervoor te zorgen 

dat de woorden juist geïnterpreteerd worden en toe te lichten waarom bepaalde keuzes zijn 

gemaakt. Dit vindt plaats over twee gesprekken waarna wederom een formele afhechting 

plaatsvindt door de leverancier waarin de gemaakte afspraken worden bevestigd.  

Tijdens deze events zien we bewuste communicatiestrategieën, enerzijds vanuit de klant door de 

formele reactie op schrift mondeling toe te lichten en anderzijds vanuit de leverancier door 

gemaakte afspraken vast te leggen. Beide met de intentie om de samenwerkingsrelatie te herstellen.  

Event 22, 23 en 24 

Er wordt een roadmap sessie georganiseerd vanuit de leverancier voor de divisie Y en voor de divisie 

X waarin inzicht wordt gegeven in de afgesproken werkzaamheden voor de klant en de generieke 

doorontwikkeling van de software. Deze sessies zijn bedoeld voor de projectgroepen van beide 

divisies. De klant en leverancier spreken af om deze sessie voor te bespreken om te zorgen dat er 
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aan de verwachtingen wordt voldaan. Desondanks verloopt de sessie met de divisie Y niet zoals 

verwacht. 

 Doel leverancier: 

o Verwachtingen managen wat men kan en mag verwachten qua doorontwikkeling.  

 

Reactie klant: 

o Er wordt vooruit gekeken door de leverancier maar voorbij gegaan aan de lopende discussie 

rondom het opleveren van functionaliteiten. Dit wil men eerst geregeld zien alvorens er 

vooruit gekeken kan worden. 

 

We hebben eerder kunnen concluderen dat de samenwerkingsrelatie tussen divisie X en de 

leverancier uit het dieptepunt lijkt te komen waarmee de neerwaartse spiraal van het partnership is 

doorbroken. Echter constateren we tijdens dit event dat er op het actorniveau van de projectgroep Y 

nog werk te doen is om te komen tot enige vorm van herstel.  

 

Event 25 en 26 

De gemaakte afspraken tussen de divisie X en de leverancier worden vastgelegd in een addendum 

op het bestaande contract. Hiermee wordt de discussie, gelet op de oorspronkelijke case namelijk de 

divisie X, tussen de leverancier en de klant formeel beslecht. Het dieptepunt in dit partnership is 

hiermee overwonnen. Gekeken naar event 24 lijkt ervoor het herstel van de samenwerkingsrelatie 

tussen de divisie Y en de leverancier nog geen oplossing te zijn. 
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5. Discussie, conclusie en aanbevelingen 

5.1. Discussie 
Het doel van het veldonderzoek is, naast het bekijken van eventuele overeenkomsten met de 

bestaande literatuur, op zoek te gaan naar mogelijke aanvullingen op de bestaande literatuur. In 

hoofdstuk 4 hebben we het dieptepunt in de samenwerkingsrelatie chronologisch beschreven en 

gekeken wat de rol van de verschillende signalen is geweest met als doel de neergaande lijn in de 

samenwerkingsrelatie te begrijpen. Hieronder worden de resultaten uit het literatuuronderzoek met 

de resultaten uit het veldonderzoek vergeleken.  

5.1.1. Overeenkomsten met bestaande literatuur 
Vanuit het literatuuronderzoek hebben we de conclusie kunnen trekken dat de waarde van signalen 

bepaald worden door de eigenschappen van het signaal. Namelijk de reden van het signaal oftewel 

‘de waarom’, de wijze van communicatie oftewel ‘de hoe’ en op welk actorniveau het signaal wordt 

afgegeven oftewel ‘de wie’. Hiernaast heeft de literatuur laten zien dat er mogelijke verbanden zijn 

tussen deze eigenschappen, zoals de reden van het signaal en de wijze van communiceren, 

beschreven in het onderzoek van Alajoutsijärvi et al. (2000). 

 

Redenen – ‘de waarom?’ 

De start van het dieptepunt wordt veroorzaakt door veranderende motieven vanuit de klant. De 

leverancier geeft aan over vervallen te zijn door deze boodschap. Hier hebben we de eerste 

observatie over de eigenschap van een signaal gedaan namelijk de reden. In de resultaten van het 

literatuuronderzoek hebben we beschreven dat Lane & Lum (2011) vertrouwen en gedeeld zakelijk 

begrip als de belangrijkste drijfveren benoemen in een IT-outsourcingrelatie. Uitingen van 

ontevredenheid op deze facetten dient men uiterst serieus op te nemen binnen een IT-

outsourcingrelatie. Deze case onderschrijft de uitkomsten van het onderzoek van Lane & Lum 

(2011). 

 

De klant wil de samenwerking inperken door minder diensten af te gaan nemen terwijl de 

leverancier de verwachting had op minimaal gelijke voet verder te zullen gaan. Er ontstaat voor de 

eerste keer zakelijk onbegrip vanuit de leverancier over de keuzes van de klant. Bij volgende events 

ontstaat op verschillende momenten zakelijk onbegrip. Zakelijk onbegrip vanuit de leverancier 

richting de klant maar ook zakelijk onbegrip vanuit de klant richting de leverancier: 

o Het ontwikkelbudget staat plots eveneens ter discussie. Dit strookt niet met de intenties die 

zowel de leverancier als de klant bij de start van de vernieuwde samenwerking richting 

elkaar heeft uitgesproken. Namelijk de intentie om gezamenlijk de vernieuwde software 

verder door te ontwikkelen.   

o De leverancier is in de veronderstelling dat er voldoende middelen beschikbaar zijn bij de 

klant terwijl de klant aangeeft gebonden te zitten aan budgetten en er een verschuiving van 

prioriteiten heeft plaatsgevonden.  

o Vanuit het perspectief van de klant is er onbegrip dat de leverancier zo sterk afhankelijk is 

van de licentievergoeding en de middelen die de klant ter beschikking stelt. 

 

Naast gedeeld zakelijk begrip beschrijven Lane & Lum (2011) vertrouwen als belangrijke drijfveer in 

een IT-outsourcingrelatie. Na de uiting van zorgen vanuit de leverancier wordt er gevraagd om een 

formele reactie door de klant. Het gehele dieptepunt heeft zes maanden geduurd, de gevraagde 

schriftelijke reactie vanuit de klant heeft vier maanden op zich laten wachten. Dit heeft behoorlijk 
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impact gehad op het vertrouwen vanuit de leverancierszijde. Ook aan de klantzijde wordt het 

vertrouwen geschaad als gevolg van het ontbreken van zakelijk begrip. De leverancier deelt relatief 

snel na de uiting van zorgen over vergoedingen en budgetten mee dat het ontwikkelbudget uitgeput 

raakt. De timing van het signaal en het feit dat het ontwikkelbudget voor de helft van het jaar al op is 

zorgen voor achterdocht bij de klant.  

 

Uiteindelijk zien we in deze case ook dat het herstel van het gedeeld zakelijk begrip een belangrijke 

rol speelt in de beslechting van de discussie en hiermee een dieptepunt in het partnership. Vanuit de 

leverancier is het begrip dat de klant, op basis van het contract, volledig in haar recht staat en 

andere prioriteiten heeft moeten stellen ten aanzien van budgetten. Vanuit de klant is het begrip dat 

bepaalde onderdelen van het contract herzien dienen te worden. De conclusie dat hiermee het 

vertrouwen eveneens is hersteld kunnen we niet trekken op basis van deze case. Passend 

spreekwoord wat ook op deze case van toepassing is: Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.   

Communicatiewijze – ‘de hoe?’ 

Alajoutsijärvi et al. (2000) onderscheiden vier verschillende exit-strategieën en een voice strategie 

binnen het beëindigingsproces van een zakelijke relatie. Halinen en Tähtinen (2002) hebben de 

verschillende fases van het beëindigingsproces beschreven en verbanden gelegd tussen de 

strategieën van Alajoutsijärvi et al. (2000) en de fases van het beëindigingsproces. In deze case zien 

we een verschil ontstaan tussen de twee sub-samenwerkingsrelaties. Op enterprise niveau en bij de 

divisie X hanteren de klant en de leverancier de voice strategie. Men kiest er zeer bewust voor om in 

gesprek te blijven. Tussen de divisie Y en de leverancier ontstaat meer indirecte communicatie en 

handelen beide partijen met name vanuit eigen belang (self-oriented). Beide partijen hebben diverse 

redenen voor de gehanteerde communicatiewijze waarbij de belangrijkste reden budget is. De wijze 

van communiceren tussen de leverancier en divisie Y komt overeen met een exit-strategie zoals 

Alajoutsijärvi et al. (2000) deze beschrijven: disguised exit. Wanneer we naar het onderzoek van 

Halinen en Tähtinen (2002) kijken zal deze strategie leiden tot de ‘disengagement stage’. Vanuit deze 

case kunnen we op dit moment niet onderschrijven dat er inderdaad sprake is van een exit-strategie. 

Echter zien we wel dat de samenwerkingsrelatie behoorlijk onder druk staat. Er is een weg terug 

wanneer zowel de leverancier als de klant bereidt is om over te gaan naar een voice strategie. 

Wanneer één van beide partijen hiertoe niet bereidt is zal de ‘disengagement stage’ onvermijdelijk 

zijn.  

Actorniveau – ‘de wie?’ 

Halinen en Tähtinen (2002) stellen vier verschillende actorniveaus voor in het proces voor het 

beëindigen van een zakelijke relatie: individueel, bedrijfs-, dyadisch en netwerkniveau. Het 

actorniveau vertelt ons iets over de fase van een (eventueel) beëindigingsproces en geeft het 

hiermee een bepaalde waarde. In deze case is een event dat plaatsvond in een stuurgroep overleg 

tussen de divisie Y en de leverancier aangemerkt als start van deze case. Op stuurgroep niveau 

worden beslissingen genomen die alleen van invloed zijn op beide sub-samenwerkingsrelaties, op 

enterprise niveau worden beslissingen genomen die van invloed zijn op de totale 

samenwerkingsrelatie tussen de klant en de leverancier waaronder de inhoud van het contract en 

bijbehorende vergoedingen. Beide niveaus zijn actorniveaus die we gekwalificeerd hebben als zijnde 

bedrijfsniveau. Vervolgens hebben we de hiërarchische verhouding binnen het bedrijfsniveau van 

deze case besproken. Uit de analyse van de timeline komt duidelijk naar voren dat de communicatie 

bij de start van het dieptepunt vrijwel direct verschuift van stuurgroep niveau naar enterprise 

niveau. De leverancier toetst het signaal, dat de klant het aantal modules wil uitzetten en dus de 

samenwerking wil downsizen, op enterprise niveau. Wanneer door de klant op enterprise niveau het 

signaal wordt bevestigd, wordt het signaal serieus opgepakt door de leverancier. We kunnen in deze 
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case geen verbinding leggen tussen het actorniveau en de fase van een beëindigingsproces. Wel 

kunnen we uit deze case concluderen dat de waarde van het signaal, hoe serieus men het signaal 

neemt, afhankelijk is van het niveau waarop de actor opereert.  

Third actor  

Een volgende interessante observatie die we tijdens het veldonderzoek hebben kunnen doen is de 

rol van een third actor. Schreiner (2015) benoemt de aanwezigheid en invloed van een eventuele 

third actor waar rekening mee gehouden dient te worden in een samenwerkingsrelatie. In deze case 

is er sprake van een strategisch partnership tussen de klant en leverancier op enterprise niveau met 

twee sub-samenwerkingsrelaties. Allereerst de samenwerkingsrelatie tussen divisie X en de 

leverancier en hiernaast de samenwerkingsrelatie tussen divisie Y en de leverancier. Bij aanvang van 

het veldonderzoek hebben we de divisie Y vanuit de klantzijde gekwalificeerd als third actor. Oftewel 

een actor buiten de samenwerkingsrelatie tussen de leverancier en de divisie X en daarom buiten 

het veldonderzoek willen plaatsen. Tijdens de stakeholderanalyse en de datacollectie bleek echter 

dat de divisie Y betrokken was bij het dieptepunt in de samenwerkingsrelatie tussen de leverancier 

en divisie X. De leverancier geeft namelijk aan dat de keuzes gedeeld door de divisie Y gevolgen 

hebben voor de samenwerkingsrelatie met divisie X en escaleert op enterprise niveau.  

 

Tijdens het veldonderzoek bleek dat beide sub-samenwerkingsrelaties onder hetzelfde contract op 

enterprise niveau vallen. We kunnen hierdoor in deze case niet de gelijkenis trekken met een third 

actor zoals Schreiner (2015) deze heeft beschreven, namelijk een actor van buiten het partnership 

tussen de klant en leverancier. Wel komt in deze case duidelijk naar voren dat er inderdaad rekening 

gehouden moet worden met de aanwezigheid en invloed van een derde partij wanneer we kijken 

naar de samenwerkingsrelatie tussen de leverancier en de divisie X.  

5.1.2. Aanvullingen op de bestaande literatuur 
Naast de eerder genoemde overeenkomsten met de literatuur gaan we hier dieper in op eventuele 

aanvullingen op de bestaande literatuur. Gedurende het veldonderzoek hebben we verschillende 

patronen en verbanden tussen signalen geconstateerd. 

 

Zakelijk onbegrip en vertrouwen  

Lane & Lum (2011) benoemen wederzijds zakelijk begrip en vertrouwen als de belangrijkste 

drijfveren voor een IT sourcingrelatie. We hebben besproken dat uitingen van ontevredenheid op 

deze onderwerpen zeer serieus genomen moeten worden en dat hebben we kunnen onderschrijven 

aan de hand van het veldonderzoek. Lane & Lum (2011) benoemen echter niet dat deze 

onderwerpen effect op elkaar hebben. Aanvullend op de resultaten van het onderzoek van Lane & 

Lum (2011) hebben we in deze case een verband gezien tussen het ontbreken van zakelijk begrip en 

vertrouwensissues. Zowel de klant als de leverancier wordt wantrouwend richting de andere partij 

als gevolg van het ontbreken van zakelijk begrip. Tijdens de events 13 en 14, waarin mogelijke 

oplossingsrichtingen vanuit de leverancier worden gepresenteerd, lukt het niet om het gedeeld 

zakelijk begrip te herstellen én bereikt de vertrouwensrelatie een dieptepunt. Dit moment wordt 

door stakeholders aan zowel de klant- als de leverancierszijde aangemerkt als mogelijk moment voor 

een breuk. 

 

Communicatiewijze en vertrouwen 

Op het moment dat de leverancier het gevoel kreeg het signaal van de klant, om de dienstverlening 

in te willen perken, serieus te moeten nemen wordt er direct gekozen voor een formele 

communicatiewijze. De leverancier stelt een memo op om te duiden hoe impactvol de beslissingen 
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van de klant voor de leverancier zijn. Door de leverancier wordt eveneens verzocht om een formele 

schriftelijke reactie vanuit de klant. De klant kiest echter voor een andere strategie. Er wordt niet 

schriftelijk gereageerd met als doel om in gesprek te blijven en mondelinge toelichting te kunnen 

geven zodat er geen misverstanden door interpretatie kunnen ontstaan. De leverancier is op zoek 

naar duidelijkheid en vraagt om een bevestiging op basis van een formele schriftelijke reactie vanuit 

de klant. Het dieptepunt in de samenwerkingsrelatie heeft zes maanden geduurd, de gevraagde 

schriftelijke reactie vanuit de klant heeft vier maanden op zich laten wachten. De leverancier geeft 

aan dat dit behoorlijk impact heeft gehad op het vertrouwen vanuit de leverancierszijde. De 

leverancier wilde namelijk schriftelijk bevestigd hebben hoe de klant de verdere samenwerking vorm 

denkt te geven. Mondeling was, op basis van eerdere voorvallen, voor de leverancier niet afdoende.   

Daar waar de ene partij kiest voor een formele communicatiewijze kiest de andere partij voor een 

informele communicatiewijze. Ondanks het feit dat beide partijen de intentie hebben om de 

samenwerkingsrelatie te herstellen zien we in deze case dat het verschil in communicatiewijze 

tussen de partners een averechts effect heeft op de samenwerkingsrelatie wanneer je kijkt naar het 

vertrouwensaspect.  

Actorniveau en vertrouwen 

In deze case zien we dat de communicatie tussen beide partners gedurende het dieptepunt vrijwel 

alleen nog op het actorniveau bedrijfsniveau plaatsvindt, communicatie op individueel niveau is nog 

maar zeer beperkt. De leverancier geeft als belangrijke reden van de afname van vertrouwen dat 

men steeds geen bevestiging ontvangt vanuit enterprise niveau, oftewel het hoogste niveau binnen 

het bedrijfsniveau van de klant. Zoals de leverancier aangeeft vanuit een level waar de 

beslissingsbevoegdheid ligt ten aanzien van het partnership op enterprise niveau. Vanuit stuurgroep 

en projectgroep niveau krijgt men het gevoel dat het dieptepunt kan worden overwonnen maar dit 

geeft niet het benodigde vertrouwen. Ook hier spelen eerdere voorvallen en het lage 

vertrouwensniveau een belangrijke rol waarom de leverancier echt op zoek is naar bevestiging 

vanuit een level met mandaat over de inhoud van het contract en bijbehorende vergoedingen. We 

zien hier een verband tussen vertrouwen en het niveau waarop een actor acteert. 

 

Communicatiestijl en een partnership 

Tijdens het veldonderzoek hebben we een interessante observatie ten aanzien van 

communicatiestijl kunnen doen. Gedurende event 15 is er een voorval waarbij de leverancier een 

hiërarchische wijze van communiceren vanuit de klant ervaart. Tijdens dit event wordt er gesproken 

over een extra vereiste vanuit de klant ten aanzien van security. Hier is discussie over tussen de 

leverancier en de klant. De leverancier is namelijk van mening dat de toegevoegde waarde niet 

opweegt tegen de kosten. De klant geeft aan dat de leverancier dit moet gaan uitvoeren. De toon 

wordt door de leverancier ervaren als gebiedende wijs en hiërarchisch. Deze wijze van 

communiceren valt heel slecht bij de leverancier zeker gezien vanuit het oogpunt van een 

partnership waarin de leverancier zich als gelijkwaardige partner identificeert. Deze wijze van 

communiceren werkt vervolgens averechts aangezien de reactie van de leverancier is dat de klant 

het dan maar volledig moet gaan bekostigen. Dit past niet bij een strategisch partnership waarin je 

samen optrekt en in samenspraak keuzes maakt over de door ontwikkeling van software. Dit voorval 

is te summier om conclusies te verbinden aan wat een communicatiestijl zegt over een partnership. 

Eventueel vervolgonderzoek op dit onderwerp kan hier meer inzichten in geven.  

Samenwerkingsvorm en een third actor 

Vanuit deze case kunnen we een toevoeging doen op het onderzoek van Schreiner (2015). Dit heeft 

alles te maken met de gehanteerde samenwerkingsvorm in deze case. De case betreft een 
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partnership die bestaat uit twee sub-samenwerkingsrelaties vanuit de klant met één en dezelfde 

leverancier die elk afzonderlijk acteren. In deze case hebben we gezien dat deze gehanteerde 

samenwerkingsvorm extra complexiteit met zich meebrengt ten aanzien van het succes en het 

voortbestaan van de partnership. Daar waar mogelijk zou men de negatieve invloeden van een third 

actor op een samenwerkingsrelatie zoveel mogelijk moeten beperken. In deze case hebben we 

gezien dat de keuze van één van de sub-samenwerkingsrelatie doorstroomt naar de andere sub-

samenwerkingsrelatie. De gekozen samenwerkingsvorm biedt de ruimte dat keuzes vanuit één van 

beide sub-samenwerkingsrelaties van invloed kan zijn op de andere sub-samenwerkingsrelaties. We 

constateren in deze case hiermee een verband tussen de gekozen samenwerkingsvorm en de 

eventuele invloed van een third actor.   

5.2. Reflectie 
Voorafgaand aan het onderzoek waren er wat twijfels over het feit dat ik zelf als onderzoeker 

werkzaam ben bij de klantzijde en betrokken ben bij het partnership. Door de stakeholderanalyse en 

de resultaten van het literatuuronderzoek ben ik tot andere inzichten gekomen. Allereerst ben ik 

geen definitive stakeholder. Hiernaast richt de scope van het onderzoek zich op een actorniveau 

waar ik zelf geen deel van uitmaak. Binnen het actor niveau bedrijfsniveau heeft het onderzoek zich 

gericht op stuurgroep en enterprise niveau, ik ben werkzaam op projectgroep niveau. Het zelf niet 

betrokken zijn bij de communicatie tussen de klant en leverancier is de objectiviteit van het 

onderzoek en hiermee de betrouwbaarheid ten goede gekomen.  

Het werkzaam zijn bij de klant en onderdeel zijn van het partnership pakte juist heel goed uit. 

Doordat de geïnterviewden met name bekende relaties zijn heb ik mijn tijd met de geïnterviewden 

goed kunnen benutten en kon ik snel de diepte ingaan. Wanneer we naar het ethische aspect kijken 

was er in het veldonderzoek enige mate van voorzichtigheid geboden aangezien er sprake is van een 

actieve relatie. Van enige terughoudendheid in het delen van data, die ik op voorhand dus wel had 

verwacht, was bijna geen sprake aan zowel de klant- als de leverancierszijde. Klaarblijkelijk was er 

voldoende vertrouwen vanuit beide zijden dat er zorgvuldig met de data zou worden 

omgesprongen. Dit heeft ervoor gezorgd dat dit veldonderzoek hele waardevolle data heeft 

opgeleverd. Als onderzoeker ben ik de betrokken partijen hier erg dankbaar voor aangezien ik me er 

bewust van ben dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Dit maakte dan ook dat ik de uitvoering van het 

onderzoek als zeer prettig heb ervaren. Een ander punt wat de data ten goede is gekomen is dat het 

dieptepunt zeer recent heeft afgespeeld en richting een einde kwam tijdens dit onderzoek. De data 

was hierdoor relatief eenvoudig voorhanden en de emoties bij de geïnterviewden nog vers.    

Tijdens de uitvoering van het veldonderzoek heb ik flink wat bij moeten sturen op het technisch 

ontwerp van het onderzoek. Allereerst vanuit de resultaten van de stakeholderanalyse. Gekeken 

naar het actorniveau waar de discussie plaatsvond en hoe de communicatie plaatsvond heb ik de 

strategie voor de dataverzameling aangepast. Stakeholders aan beide zijden waren bekend met de 

communicatie aangezien er in deze case vanuit bedrijfsniveau werd gecommuniceerd. Om de 

dataverzameling voor de timeline bij één stakeholder aan beide zijden was hierdoor ook veel 

efficiënter. Ik heb dan ook de keuze gemaakt om te werken met key-stakeholders om vervolgens de 

data vanuit beide zijden te valideren en aan te vullen met overige stakeholders. Dit leverde 

overigens interessante inzichten op met name gelet op perceptie. Zo kwam duidelijk naar voren dat 

de ene persoon meer relatie gedreven is en een ander persoon zich meer op het zakelijk resultaat 

richt.     

Als beperking van het onderzoek wil ik benoemen dat aan de klantzijde een hoog verloop is bij 

personen die betrokken zijn bij het partnership. Dit speelt met name op enterprise en stuurgroep 
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niveau waar dit onderzoek zich op richtte. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek merkte je dat dit 

zeker van invloed is op de relatie en hierdoor het partnership. In meerdere onderzoeken wordt dit 

benoemd zo ook in het onderzoek van Van der Meer-Kooistra en Kamminga (2015): “De 

sleutelpersonen moeten in staat zijn om persoonlijke relaties te ontwikkelen en samen te leren 

"over de omgeving, de taak die voorhanden is, elkaar en hoe ze moeten samenwerken, hun 

respectieve vaardigheden en hun motieven" (Doz 1996, 70). Zolang dergelijke leerprocessen 

plaatsvinden, zullen de sleutelpersonen in staat zijn om succesvol samen te werken.” Het komt het 

partnership niet ten goede als dit proces steeds onderbroken wordt en opnieuw moet worden 

opgestart.  

Het laatste en voor mij het belangrijkste inzicht dat ik wil delen is dat een strategisch partnership in 

een IT-outsourcingsrelatie, zoals we deze in hoofdstuk 2 hebben gedefinieerd, niet zonder meer 

vergeleken kan worden met een soortgelijke case. Vanuit het literatuuronderzoek hebben we reeds 

kunnen concluderen dat een IT-sourcing partnership uniek is ten opzichte van partnerships in andere 

werkgebieden. Echter kan een strategisch partnership in een IT-outsourcingsrelatie op essentiële 

onderdelen uniek zijn ten opzichte van een ander strategisch partnership in een IT-

outsourcingsrelatie. Wanneer men conclusies gaat trekken en of resultaten gaat vergelijken met 

andere cases dient men hier op bedacht te zijn.  

In een strategisch partnership zoals de bestudeerde case zijn de wederzijdse belangen dusdanig 

groot dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een dieptepunt in de relatie uit zal draaien op een abrupt 

eind van het partnership. Hiernaast ligt er een meerjarig contract ten grondslag aan het partnership 

in deze case dat niet zonder gevolgen stopgezet kan worden. Vanuit de leverancier is de urgentie 

van het partnership groot aangezien de leverancier met een beperkt aantal klanten werkt en de 

klant in deze case één van de grootste afnemers is. Vanuit de klant gezien speelt deze urgentie ten 

aanzien van het partnership eveneens. De software is essentieel voor de continuïteit van een 

belangrijk distributiekanaal binnen de divisie X. Door deze urgentie aan beide zijden van het 

partnership hebben we gemerkt dat de intentie altijd aanwezig was om tot een oplossing te komen 

van dit dieptepunt in de relatie. Echter zullen deze ervaringen door beide partijen meegenomen 

worden bij de heroverweging van de toekomst van het partnership wanneer ze richting het einde 

van het huidige contract gaan. Hiernaast is de urgentie van het partnership voor de divisie Y er in 

veel mindere mate. In de sub-samenwerkingsrelatie tussen divisie Y en de leverancier is de discussie 

ook nog niet beslecht en is er nog geen sprake van herstel van de relatie. Wat de gevolgen van het 

dieptepunt in het partnership in deze case zijn zal de toekomst uit gaan wijzen.  

5.3. Conclusie 
Vanuit het literatuuronderzoek hebben we aantal conclusies kunnen trekken. Naast de antwoorden 

die we wel hebben gevonden zijn we ook tot de conclusie gekomen dat patronen in signalen die te 

herkennen zijn als een voorbode voor het beëindigen van een strategische samenwerking in de 

literatuur niet worden besproken. Om hier meer inzicht in te verkrijgen is de onderzoeksvraag voor 

het veldonderzoek aangescherpt: 

 

Zijn typen signalen herkenbaar in de getypeerde situatie (1), in hoeverre geven die een 

betrouwbare indicatie op een naderend einde c.q. absoluut dieptepunt in een strategische 

samenwerkingsrelatie (2), en zo ja, op welk moment zou het vroegste moment voor een 

breuk gelegd worden (3)? 

We hebben een kwalitatief veldonderzoek uitgevoerd op basis van een case study. Aangezien het 

een inductief onderzoek was hebben we een strategie gehanteerd die raakvlakken heeft met de 
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grounded theory methode. Om tot de benodigde data te komen hebben we meerdere 

dataverzamelingsmethoden ingezet. De methode die we hebben gevolgd om deze data te 

verzamelen is event capturing. De events of gebeurtenissen die van belang zijn geweest voor de 

neergaande samenwerkingsrelatie binnen het partnership hebben we in kaart gebracht. Binnen deze 

events zijn er over en weer signalen verzonden en/of ontvangen. We hebben ons gericht op zowel 

de verzonden als de ontvangen signalen vanuit zowel de leverancierszijde en de klantzijde.  

In het veldonderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat de eigenschappen van signalen iets zegt 

over de waarde van het signaal. We hebben namelijk verschillende theoretische implicaties 

gevonden tijdens het onderzoek. In de eerste plaats hebben we diverse overeenkomsten met de 

bestaande literatuur gevonden. Na de start van het dieptepunt zie je de communicatie heel snel 

naar een hoger level binnen het actorniveau verplaatsen oftewel de ‘wie’. Vervolgens zie je in deze 

case dat ook de wijze van communiceren vanuit met name de leverancier omslaat naar een directe 

en formele wijze van communicatie oftewel de ‘hoe’. De meest duidelijke overeenkomst met de 

bestaande literatuur die we in deze case study hebben geconstateerd heeft betrekking op de 

‘waarom’. Lane & Lum (2011) benoemen vertrouwen en gedeeld zakelijk begrip als de belangrijkste 

drijfveren in een IT-outsourcingrelatie. Uitingen van ontevredenheid op deze facetten dient men 

uiterst serieus op te nemen binnen een IT-outsourcingrelatie. Dit laatste kwam zeer duidelijk naar 

voren in ons veldonderzoek. Als laatst willen we de rol van een third actor niet onbesproken laten. 

We kunnen in deze case niet helemaal de gelijkenis trekken met een third actor zoals Schreiner 

(2015) deze heeft beschreven, namelijk een actor van buiten het partnership tussen de klant en 

leverancier. Wel komt in deze case duidelijk naar voren dat er inderdaad rekening gehouden moet 

worden met de aanwezigheid en invloed van een derde partij wanneer we kijken naar de 

samenwerkingsrelatie tussen de leverancier en de divisie X.  

In de tweede plaats hebben we diverse aanvullingen op de bestaande literatuur gevonden. In de 

onderzochte case heeft het meermaals ontbreken van gedeeld zakelijk begrip ook meermaals geleid 

tot vertrouwensissues. Beide partners benoemen ook het ontstaan van de vertrouwensissues, als 

gevolg van het ontbreken van zakelijk begrip, het moment waarop ze het gevoel hadden dat het mis 

zou kunnen gaan. In deze case hebben we kunnen constateren dat het ontbreken van zakelijk begrip 

effect heeft op vertrouwen.  

Naast het verband tussen vertrouwen en zakelijk begrip hebben we een verband geconstateerd 

tussen vertrouwen en de wijze van communicatie. In de case kiezen beide partners, elk met hun 

eigen motieven, voor een andere communicatiewijze. Daar waar de ene partij kiest voor een formele 

communicatiewijze kiest de andere partij voor een informele communicatiewijze. Ondanks het feit 

dat beide partijen de intentie hebben om de samenwerkingsrelatie te herstellen zien we in deze case 

dat het verschil in communicatiewijze tussen de partners een averechts effect heeft op de 

samenwerkingsrelatie wanneer je kijkt naar het vertrouwensaspect. We hebben hierin een patroon 

geconstateerd.  

Een volgende interessante observatie die we hebben kunnen doen is een verband tussen 

communicatiestijl en een partnership. Tijdens een event wordt de toon van de klant door de 

leverancier ervaren als gebiedende wijs en hiërarchisch. Deze wijze van communiceren valt heel 

slecht bij de leverancier zeker gezien vanuit het oogpunt van een partnership waarin de leverancier 

zich als gelijkwaardige partner identificeert. Deze wijze van communiceren werkt vervolgens 

averechts voor de klant. Alleen dit voorval is te summier om conclusies te verbinden aan wat een 

communicatiestijl zegt over een partnership. We adviseren op dit onderwerp vervolgonderzoek. 
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Verder hebben we in het veldonderzoek nogmaals een verband geconstateerd die met vertrouwen 

te maken heeft. Hier gaat het om vertrouwen en het actorniveau waarop de actor acteert. In de case 

spelen eerdere voorvallen en het lage vertrouwensniveau een belangrijke rol waarom de leverancier 

echt op zoek is naar bevestiging vanuit een level met mandaat over de inhoud van het contract en 

bijbehorende vergoedingen. Toezeggingen van actoren op andere levels zorgen onvoldoende voor 

herstel van het vertrouwen.  

De laatste aanvulling die we vanuit dit onderzoek willen doen is het verband tussen de 

samenwerkingsvorm en de invloed van een third actor. De case betreft een partnership die bestaat 

uit twee sub-samenwerkingsrelaties vanuit de klant met één en dezelfde leverancier die elk 

afzonderlijk acteren. De gekozen samenwerkingsvorm in deze case biedt de ruimte dat keuzes vanuit 

één van beide sub-samenwerkingsrelaties van invloed kan zijn op de andere sub-

samenwerkingsrelaties. We constateren in deze case hiermee een verband tussen de gekozen 

samenwerkingsvorm en de eventuele invloed van een third actor.   

5.4. Aanbeveling voor de praktijk 
In het literatuuronderzoek hebben we geconstateerd dat vertrouwen en gedeeld zakelijk begrip 

belangrijke drijfveren zijn in een IT-outsourcingrelatie. Deze constatering hebben we ook gedaan bij 

het uitgevoerde veldonderzoek. In het veldonderzoek hebben we gezien dat het ontbreken van 

gedeeld zakelijk begrip heeft geleid tot een vertrouwensissues. Aanbeveling voor de praktijk is om 

bij de start van een partnership duidelijk uit te spreken wat men van elkaar kan en mag verwachten, 

oftewel openheid van zaken geven. Dit lijkt een open deur maar toch zie je in deze case naar voren 

komen dat hier op een te hoog over level over gesproken is tussen beide partijen en te weinig op 

detailniveau. Aanvullende aanbeveling is dat openheid van zaken niet stopt bij de start van de 

samenwerking maar dat openheid van zaken zelfs belangrijker is ten tijde van de 

samenwerkingsrelatie. Openheid van zaken draagt bij aan wederzijds zakelijk begrip en voorkomt 

hiermee vertrouwensissues. Onnodige discussies, die onder andere voort kunnen komen uit het 

ontbreken van wederzijds zakelijk begrip, zorgen voor waste binnen een samenwerkingsrelatie. 

Indien men dit kan voorkomen leidt dit tot een sterker partnership en een efficiëntere 

samenwerking.  

Tijdens het literatuuronderzoek hebben we gezien dat een partnership binnen IT-outsourcing uniek 

is mede door de complexiteit. De actoren in de samenwerking en de communicatie van deze actoren 

is cruciaal voor het succes. In het veldonderzoek hebben we geconstateerd dat actoren verschillend 

in de wedstrijd kunnen zitten ten aanzien van het partnership. Het advies is om tussen de partners 

en de betrokken actoren uit te lijnen wat men verstaat onder een partnership, wat men verwacht 

van het partnership en met welke intentie men het partnership ingaat. Dit verschil in verwachtingen 

heeft in de case geleid tot onnodige irritaties en daaropvolgende reacties die het partnership 

negatief hebben beïnvloedt. Daar waar de ene actor meer relatie gedreven is kijkt de ander meer 

naar het resultaat van de samenwerking. Een actor, die meer op de relatie zit, wil graag behandelt 

worden als gelijke partner. Een andere actor, die meer resultaat gedreven is, kan een wat meer 

hiërarchische wijze van communiceren prima vinden als dit het resultaat ten goede komt. Wanneer 

men zich niet bewust is van de verwachting van het partnership van de ander kan dit leiden tot 

onnodige irritaties en reacties die leiden tot een verslechtering van de samenwerkingsrelatie. Het 

advies is om deze verwachtingen uit te spreken naar elkaar. Ook hier geldt dat dit niet stopt bij de 

start van de samenwerkingsrelatie. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan verandering van actoren in de 

relatie. Dit heeft als gevolg dat de relatie met deze vernieuwde actor opnieuw opgebouwd moet 

worden. Uitspreken van verwachtingen is hierin cruciaal. In het veldonderzoek hebben we gezien dat 
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er een behoorlijk verloop van actoren is geweest aan met name de klantzijde. Dit is een vertragende 

factor geweest in de opbouw van de relatie. 

Als laatst willen we de aanbeveling doen om de huidige samenwerkingsstructuur te heroverwegen. 

In het veldonderzoek hebben we gezien dat de huidige structuur ervoor kan zorgen dat de keuzes 

van een third actor veel invloed kunnen hebben op het succes van het partnership. Om de kans van 

slagen van het partnership voor de lange termijn te vergroten adviseren we om deze mogelijke 

(externe) invloeden zoveel mogelijk te voorkomen. En op zoek te gaan naar een 

samenwerkingsstructuur waarin deze invloeden uitgesloten worden dan wel gemitigeerd worden 

zodat de gevolgen voor het partnership als geheel nihil zijn.   

5.5. Aanbeveling voor verder onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in signalen, en patronen in deze signalen, 

die te herkennen zijn als een voorbode voor het beëindigen van een strategische samenwerking. In 

zowel het literatuuronderzoek als in het veldonderzoek is het unieke karakter van een 

samenwerkingsrelatie binnen IT-sourcing meerdere malen naar voren gekomen. Om tot een 

representatieve conclusie te komen is onderzoek op een grotere schaal nodig waarbij de uitkomsten 

van verschillende cases met elkaar kunnen worden vergeleken.  

Voor verder onderzoek doen we de aanbeveling om het accent wat meer te leggen op de ‘hoe’. 

Hiermee bedoelen we de wijze van communiceren binnen het partnership. Wat zegt de wijze van 

communiceren over het partnership en sluit dit aan bij de verwachting van het partnership? Laat de 

wijze van communiceren tussen de actoren zien dat er sprake is van gelijke partners? Of laat de 

wijze van communiceren een meer hiërarchische klant-leverancier relatie zien? Hoe wordt dit 

ervaren door één van de partijen dan wel actoren aan de zijde van de klant of leverancier? Oftewel 

wat zegt communicatie tussen de actoren over de samenwerkingsrelatie? Zien we hier een 

partnership of een meer hiërarchische klant-leverancier relatie? Sluit dit aan bij de verwachtingen 

van het partnership? Wat is hiermee het effect op de samenwerkingsrelatie binnen het partnership? 
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Bijlage 1: Zoekresultaten literatuurstudie 

Nr Onderzoeksvragen Kernwoorden Zoekstring 
Resultaten 
in artikelen 

Resultaten 
in titel 

Publicatie
-datum 
na 2010 Relevant Dubbel Uniek 

 

Het verbreken van een IT-sourcing 
partnership: Wanneer moet je 
ermee stoppen? 

*strategic partnership - 
strategic business 
relationship 
*IT outsourcing  
*ending - exit "strategic partnership" AND ending 23.700 0 16.700    

 
  

"strategic partnership" AND exit 12.700 0 9.460    

 
  

"business relationship" AND ending 16.600 12  6 2 4 

 
  

"business relationship" AND exit 14.600 4  3 2 1 

 
  

"IT outsourcing" AND "software development" 8.940 28  4 2 2 

 
  

"strategic partnership" AND "IT outsourcing" 1.020 6  4 2 2 

 
  

"business relationship" AND "IT outsourcing" 1.300 0 848 4  4 

 
   

      

   
 

      

1.1 
Wat is een IT sourcing 
partnership?  

*strategic partnership 
*IT outsourcing  
*software development "strategic partnership" AND "software development" 2.730 0 1780    

   "strategic partnership" AND "software development" 
AND "IT outsourcing" 419 0 199 4  4 

    
      

    
      

1.2 
Waarom zou men een IT sourcing 
partnership willen beëindigen?  

*partnership - relationship 
*ending - exit 
*trigger  

"ending business relationship" AND trigger 

4   2 2 0 
   "ending partnership" AND trigger 20   2 1 1 
   "exit business relationship" AND trigger 0      

   "exit partnership" AND trigger 2   0   
    

      



2 
 

1.3 
Hoe ziet het proces rondom de 
beëindiging van de samenwerking 
er uit?  

*partnership - business 
relationship 
*ending - dissolution 
*process 

"ending partnership" AND process 

58 0 35 3  3 
   "partnership dissolution" AND process 3000 0 1580    

   "business relationship dissolution" AND process 79 3 23 3  3 
   "business relationship ending" AND process 151 2 93 6  6 
    

      

1.4 
Welke signalen zou men kunnen 
versturen rondom een 
beëindiging? 

*partnership - relationship 
*ending - exit 
*signal  

"ending business relationship" AND signal 

3   1 1 0 
   "ending partnership" AND signal 9   0   

   "exit business relationship" AND signal 0      
   "exit partnership" AND signal 4   0   
    

      

1.5 
Wie zijn de actoren die signalen 
zouden kunnen ontvangen en 
versturen? 

*partnership - business 
relationship 
*ending - exit 
*actor 

"ending business relationship" AND actor 

5   1  1 
   "ending partnership" AND actor 33  21 1  1 
   "exit business relationship" AND actor 0      

   "exit partnership" AND actor 14   0   
   "exit partnership" AND actor 14   0   
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Bijlage 2: Template dataverzameling  

Event eigenschap In te vullen data Toelichting op eigenschap 

Volgnummer 1 Een volgnummer voor dit event 

EventType: Een signaal wordt VERSTUURD Deze sheet is bedoeld voor stakeholders die een signaal verzenden 

Verzender:  

Geef een rol en voeg eventueel een volgnummer toe, als er meer dan één 
stakeholder met diezelfde rol. Zet de organisatie tussen haakjes) 

aanleiding/Trigger:  Kies een passende aanleiding voor verzending 

Toelichting op trigger:   

Start van verzending signaal:  gebruik dd-mm-yy formaat 

Eind van verzending signaal:  gebruik dd-mm-yy formaat 

beoogde ontvanger(s):  

vernoem één of meer door een komma gescheiden rollen (met per rol 
tussen haakjes de organisatie.) 

Beoogde inhoud (volgens verzender):  Geef de inhoud van het signaal, indien aanwezig 

Doel van het signaal (volgens verzender):  Met welke bedoeling gaf de verzender dit signaal? 

   

   

Triggertypes Kalender bereik  
Wijziging in motieven 01-01-00  
Wijziging in processen 01-01-25  
Wijziging in organisatiestructuur   

Wijziging in samenwerkingsperformance   

Anders   
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Bijlage 3: Overzicht uitgevoerde interviews 

Datum Doel Rol 

24-11-2022 Interview 1 key-stakeholder klant 

30-11-2022 Interview 2 key-stakeholder klant 

2-12-2022 Interview 1 key-stakeholder leverancier 

8-12-2022 Interview 3 key-stakeholder klant 

9-12-2022 Interview 2 key-stakeholder leverancier 

14-12-2022 Interview 1 tweede stakeholder leverancier 

16-12-2022 Interview 1 tweede stakeholder klant 

4-1-2023 Interview 1 derde stakeholder klant 

10-1-2023 Groepsinterview key-stakeholder klant en leverancier 
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Bijlage 4: Timeline 

 


