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7 Adoptiemodellen voor elektronisch
berichtenverkeer
7.1 Inleiding
Na de theoretische en praktische fundering van het onderzoek in de voorgaande
hoofdstukken, vormt dit hoofdstuk samen met het volgende hoofdstuk de brug tot
het empirische onderzoek naar de toepassing van elektronisch berichtenverkeer
en de mogelijke effecten op de administratieve lasten. Het centrale element in de
empirische analyse is het feitelijke keuzegedrag van bedrijven met betrekking tot
de toepassing van elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Het vertrekpunt
daarbij is de veronderstelling dat indien elektronisch berichtenverkeer met de
overheid bedrijven voordelen biedt, zij daar gebruik van zullen maken. In dit
hoofdstuk staat de onderzoeksvraag centraal: Welke factoren beïnvloeden de
keuze van bedrijven voor toepassing van elektronisch berichtenverkeer met de
overheid en wat zijn daarbij mogelijke effecten?
De onderzoeksvraag is beantwoord op basis van deskresearch van
wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de adoptie van innovaties in het
algemeen en de adoptie van elektronisch berichtenverkeer in het bijzonder. In
termen van de onderzoeksaanpak: Bestudering van de relevante
wetenschappelijke literatuur met betrekking tot … de adoptie van innovaties
levert theoretische modellen die … inzicht geven in de factoren die de adoptie van
toepassingen van elektronisch berichtenverkeer beïnvloeden.
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Figuur 7.1 Hoofdstuk 7 gepositioneerd binnen de onderzoeksaanpak.

Bij de beantwoording wordt voortgebouwd op de resultaten uit hoofdstuk 3, waar
elektronisch berichtenverkeer nader is uitgewerkt. Een van de constateringen in
dat hoofdstuk was dat eerder onderzoek naar elektronisch berichtenverkeer haar
aanleiding vindt in de veelal moeizame adoptie en gebruik van deze toepassingen.
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Veel onderzoek is gericht is op het vinden van motivators for adoption. Ook de
analyse in de hoofdstukken 5 en 6 van de situatie bij de Nederlandse overheid
geeft voorbeelden van de moeizame adoptie van dit type toepassingen. De
Nederlandse overheid zocht en zoekt naar beïnvloedingsmogelijkheden.
In paragraaf 7.2 worden theoretische concepten met betrekking tot adoptie en
diffusie van innovaties uitgewerkt en wordt ingegaan op elektronisch
berichtenverkeer als een specifieke innovatie. Paragraaf 7.3 beschrijft
theoretische modellen voor de adoptie van innovaties door organisaties. In
paragraaf 7.4 wordt een overzicht gegeven van onderzoek naar de adoptie van
elektronisch berichtenverkeer dat deels is gebaseerd op de theoretische modellen.
De resultaten van dat onderzoek in termen van verklarende adoptiefactoren wordt
in paragraaf 7.5 beschreven. De beantwoording van de onderzoeksvraag wordt
samengevat in paragraaf 7.6.

7.2 Adoptie en diffusie van innovaties
7.2.1 Definitie van adoptie en diffusie
De Diffusion of Innovations Theory (DOI) van Rogers (Rogers, 2003) vormt in
dit hoofdstuk het vertrekpunt. Het centrale thema binnen deze theorie is de
verspreiding, diffusie, van innovaties binnen sociale systemen. De theorie vindt
haar basis in antropologisch en sociologisch onderzoek naar landbouw- en
ontwikkelingskundige toepassingen. De adoptie van een innovatie betreft de
beslissing van een individuele eenheid en maakt onderdeel uit van het totale
diffusieproces. “Adoption is a single event” (Premkumar et al., 1994). Diffusie
betekent een voortschrijdende, zich verspreidende adoptie binnen een
verzameling eenheden, een systeem. De adoptiebeslissing van individuele
bedrijven staat in dit onderzoek centraal.
Adoptie wordt door Rogers gedefinieerd als : “a decision to make full use of an
innovation at the best course of action available”. Deze beslissing is daarbij
onderdeel van een breder adoptieproces, of innovatie-beslissingsproces, dat de
beslisser, decision making unit, doorloopt van eerste kennismaking, het vormen
van een oordeel over de innovatie, de beslissing tot (non)adoptie, tot en met de
implementatie en bevestiging van het besluit (Rogers, 2003). Adoptie kan in dit
geval worden beschouwd als “using the innovation versus not having it”
(Henriksen, 2002).
Een andere benadering is die van “having or not having an innovation”
(Tornatzky & Fleischer, 1990). Het commitment of de intentie van de beslisser is
in dat geval voldoende voor het onderscheid tussen non-adoptie en adoptie van de
innovatie. Deze adoptiebeslissing wordt in verschillende onderzoeken ook wel
verwoord als “intend to adopt”(Chwelos et al., 2001) of de initiële aanschaf
(Young et al., 2000).
Dit onderzoek volgt de tweede benadering omdat daarmee een scherper
onderscheid wordt aangebracht met de implementatie van de innovatie. Binnen de
implementatiefase vindt de feitelijke integratie plaats met reeds aanwezige
toepassingen.
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Diffusie wordt door Rogers gedefinieerd als “the process by which an innovation
is communicated through certain channels over time among members of a social
system” (Rogers, 2003). Diffusie is een sociaal proces gerelateerd aan het gebruik
en de verdere implementatie bij de betrokken partijen. Binnen dit proces
onderscheidt Rogers vijf categorieën adopters: de innovatoren, de vroege adopter,
de vroege meerderheid, de late meerderheid en de achterblijvers, ieder met eigen
kenmerken die van invloed zijn op het moment waarop de innovatie geadopteerd
wordt. De diffusie van innovaties in de tijd wordt vaak in de vorm van een Scurve weergegeven (Rogers, 2003).
Diffusie van innovaties speelt in het vervolg van dit onderzoek niet of nauwelijks
een rol.

7.2.2 Adoptie en acceptatie
In de literatuur met betrekking tot de adoptie van innovaties wordt ook de term
‘acceptatie’ regelmatig gebruikt. Frambach en Schillewaert spreken bijvoorbeeld
van “adoption within the organisation” of “individual innovation adoption”,
termen die ze later vertalen als “intra-organizational acceptance” en “ individual
acceptance”(Frambach & Schillewaert, 2002).
Adoptie als managementbesluit verschilt wezenlijk van de individuele acceptatie
van de innovatie. Binnen de context van ICT definieert Pijpers acceptatie als:
“aantoonbare bereidheid om ICT te gebruiken voor de taken waarvoor het
bedoeld is” (Pijpers, 2002). De toepassing van de innovatie door eindgebruikers
staat daarin centraal. In die zin is de acceptatie van een toepassing te beschouwen
als onderdeel van de interne diffusie van de toepassing en de groei van het
gebruik in de tijd binnen de adopterende organisatie (Young, 2000).
Veel van het onderzoek naar de acceptatie van innovaties baseert zich op het
Technology Acceptance Model (TAM) (Davis et al., 1989a). Het doel van TAM is
verklaringen te bieden voor de acceptatie van computer technologie en het
daarmee verbonden gedrag van eindgebruikers. De theorie rond het TAM is een
aanpassing van de algemenere Theory of Reasoned Action (TRA). TRA is
gefundeerd in de sociaal psychologie en wordt gebruikt om menselijk gedrag te
modelleren en te verklaren (Fishbein & Ajzen, 1975).
Modellen waarbij het individu centraal staat, gedragsmodellen, blijken in de
praktijk goed bruikbaar bij onderzoek naar acceptatie van ICT-toepassingen
(Pijpers, 2002). De perceptie van individuele eindgebruikers staat hierbij centraal
(Sun & Zhang, 2004). De TAM theorie is gecentreerd rond de gedachte dat
individuele acceptatie van computer technologie en toepassingen is gebaseerd op
een tweetal factoren: gepercipieerde bruikbaarheid en het gepercipieerde
gebruiksgemak.
Overigens zijn er tussen de DOI theorie en het TAM in de literatuur diverse
relaties gelegd.
Davis (Davis, 1989b), grondlegger van TAM, geeft aan dat het gepercipieerde
gebruiksgemak nauw gerelateerd is aan de factor complexiteit uit de theorie
Diffusie van Innovaties.
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Agarwal en Prasad (Agarwal & Prasad, 1997) bijvoorbeeld, laten op basis van
hun empirisch onderzoek verbanden zien tussen Rogers’ innovatiekarakteristieken relative advantage, compatibility en triability en de acceptatie
van gebruikers.
Frambach en Schillewaert (Frambach & Schillewaert, 2002) ontwikkelden een
“multi-level framework” waarin ze Rogers’ innovatiekarakteristieken en de
organisatie innovatieadoptie verbinden met de individuele acceptatie. Dit model
wordt in paragraaf 6.3 beschreven.
Grandon en Pearson (Grandon & Pearson, 2004) ontwikkelden en toetsten een
model voor de adoptie van electronic commerce binnen midden- en
kleinbedrijven. Adoptie werken zij daarin uit in termen van variabelen uit het
TAM literatuur alsook uit de meer traditionele adoptie literatuur. In paragraaf 6.5
wordt nader ingegaan op de bruikbaarheid van variabelen binnen dit onderzoek.
Binnen dit onderzoek wordt adoptie van elektronisch berichtenverkeer met de
overheid beschouwd als een ‘organisatie innovatieadoptie’. Dat is weliswaar een
beslissing van een of enkele individuen, maar gelet op de rol van management
van het bedrijf is dit een organisatiebeslissing. In dit geval is dan ook sprake van
een authority-besluit, een besluit dat door een of een beperkt aantal individuen
met macht, status of expertise binnen een systeem wordt gemaakt en dat daarna
door anderen, in dit geval de werknemers, moet worden uitgevoerd. Dit in
tegenstelling tot een optional of collective –besluit waarbij vrijblijvendheid of
consensus aan een besluit ten grondslag ligt (Rogers 2003).

7.2.3 Adoptie van innovaties
De innovatie in Rogers’ DOI theorie betreft de introductie van een nieuw element
binnen een systeem. De innovatie als ‘object’ staat daarbij centraal, dit
tegenstelling tot innovatie als ‘proces’ om te komen tot nieuwe ontwikkelingen
binnen een organisatie. Rogers definieert een innovatie als: “an idea, practice or
object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption”
(Rogers, 2003). Deze definitie sluit nauw aan bij een bekende definitie van
Zaltman et al. (Zaltman et al., 1973): “any idea, practice, or material artifact
perceived to be new by the relevant unit of adoption”. Een belangrijk element
daarbij is het feit dat de perceptie van het ontvangende systeem bepalend is.
Johannessen stelt voor om deze subjectiviteit meetbaar te maken aan de hand van
de vragen ‘wat is nieuw’, ‘hoe nieuw’ en ‘voor wie is het nieuw’ (Johannessen,
2001).
Het adoptieproces, zoals Rogers het formuleert, is het innovatiebeslissingsproces
gericht op het reduceren van de onzekerheid met de betrekking tot de innovatie.
De beslisser zoekt daarbij naar informatie over de innovatie. Dit verloopt via een
proces “through which a decision making unit passes from first knowledge of an
innovation, to forming an attitude towards the innovation, to a decision to adopt
or reject, to implementation of the new idea, and to confirmation of this decision”
(Rogers, 2003).
In het geval van organisatieadoptie worden veelal twee fasen onderscheiden:
initiatie en implementatie (Zaltman et al., 1973), (Henriksen, 2002), (Frambach &
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Schillewaert, 2002), (Rogers, 2003). De initiatiefase bestaat uit kennis
verzamelen en beoordelen waarbij percepties een belangrijke rol spelen. Tijdens
de implementatiefase wordt de innovatie gebruikt en geïntegreerd binnen de
bestaande infrastructuur. De feitelijke adoptiebeslissing vindt plaats tussen deze
beide fasen.
Schillewaert et al. becommentariëren de adoptietheorie en TAM om het feit dat
geen van beide theorieën ingaat op de uiteindelijke effecten van adoptie
respectievelijk acceptatie tijdens de implementatiefase (Schillewaert et al., 2000).
Onderzoek naar de adoptie van elektronisch berichtenverkeer is daarentegen in
hoge mate gebaseerd op rijkere modellen dan de DOI theorie. Iacovou et al.
bijvoorbeeld, maken daarbij onderscheid tussen ‘EDI adoptie’ en ‘EDI integratie’
(Iacovou et al., 1995). Zij geven aan dat de voordelen van adoptie pas in de
integratiefase zullen worden gerealiseerd. Dit sluit aan bij hetgeen in hoofdstuk 3
in termen van impact op de organisatie is uitgewerkt. In paragraaf 7.4 wordt hier
nader op ingegaan.

7.2.4 Karakteristieken van innovaties
Rogers onderscheidt vijf karakteristieken van innovaties, perceived attributes, die
mede bepalend zijn voor de snelheid van adoptie (Rogers, 2003). Deze
karakteristieken zijn in de vorm van geoperationaliseerde variabelen vaak
gebruikt in empirisch onderzoek naar de adoptie van (inter-organisatie)
informatiesystemen (Brancheau & Wetherbe, 1990), (Moore & Benbasat, 1991),
(Teo et al., 1995), (Agarwal & Prasad, 1997), (Thong, 1999), (Kurnia &
Johnston, 2000), (Brummans, 2004).
De door Rogers geformuleerde karakteristieken zijn (Rogers, 2003):
x relative advantage : de mate waarin het idee (of praktijkgeval of object )
als beter wordt gezien dan het idee dat het vervangt; dit wordt meestal
tot uitdrukking gebracht in termen van economische motieven, sociale
prestige of andere voordelen;
x compatibility: de mate waarin een innovatie consistent is met de
bestaande waarden, ervaringen uit het verleden en de behoeften van
diegenen die de innovatie gaan gebruiken. De verwachting is dat
innovaties sneller zullen worden geadopteerd indien deze aansluiten op
reeds bestaande waarden en ervaringen;
x complexity: de mate waarin een innovatie wordt gezien als moeilijk te
begrijpen, te leren en te gebruiken. Dit geldt zowel ten aanzien van de
technische complexiteit gerelateerd aan standaardisatievraagstukken als
ten aanzien van managementissues als opbouw van kennis en het
ontstaan van nieuwe interorganisatie relaties;
x trialability: de mate waarin met een innovatie gedurende korte tijd mag
worden geëxperimenteerd. Het uitproberen van een innovatie vermindert
de onzekerheid en kan daarmee bijdragen aan een positieve
adoptiebeslissing;
x observability: de mate waarin de resultaten van de innovatie zichtbaar
zijn voor anderen. Zichtbaarheid maakt het mogelijk van bestaande
implementaties te leren en vermindert daarmee de onzekerheid ten
aanzien van bijvoorbeeld de effecten van de innovatie.
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Tornatzky en Klein identificeerden op basis van een review van de
innovatieliteratuur een dertigtal tot dan toe geëvalueerde karakteristieken; voor
drie van Rogers’ innovatiekarakteristieken, te weten relatief voordeel,
comptabiliteit en complexiteit werd een significante positieve correlatie met de
adoptiebeslissing gevonden (Tornatzky & Klein, 1982). Een latere review
selecteert meer significant verklarende variabelen (Premkumar et al., 1994).
Daaronder bevinden zich de vijf door Rogers geformuleerde karakteristieken.
Ook in dit onderzoek komt een aantal van deze karakteristieken in een
geoperationaliseerde vorm terug.

7.2.5 Elektronisch berichtenverkeer als innovatie
Zoals hiervoor is gesteld, hoeft de introductie van elektronisch berichtenverkeer
niet met hoogstaande technologische vernieuwing gepaard te gaan om toch als
innovatie te worden gepercipieerd. Veel midden- en kleinbedrijven zullen
elektronisch berichtenverkeer met de overheid als nieuw ervaren. De vervanging
van een papieren berichtenstroom of verandering van een reeds bestaande
geautomatiseerde variant betekent veelal nieuwe werkprocedures, nieuwe kennis
en nieuwe hard- en software. Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, kunnen
implementaties daarbij gebaseerd zijn op reeds bestaande en gebruikte
standaarden en technologieën. In lijn hiermee karakteriseert Henriksen
elektronisch berichtenverkeer in het algemeen als een innovatie omdat
elektronisch berichtenverkeer (Henriksen, 2002):
x van buitenaf wordt geïntroduceerd en nieuwe complexiteit introduceert;
x de inrichting van administratieve processen beïnvloedt, soms gepaard
met wijzigingen in de organisatiestructuur;
x de aanleiding biedt om de in- en externe gegevenslogistiek te verbeteren.
Ook Brummans definieert EDI als een innovatie waarbij zij kiest voor het
kenmerk “nieuw voor de potentiële gebruiker” in plaats van “bestond hiervoor
nog niet” (Brummans, 2004). Zij kenschetst deze innovatie als een
administratieve innovatie omdat het doel volgens haar vooral is het optimaliseren
van (ondersteunende) bedrijfsprocessen.
In termen van drie van Rogers’ innovatiekarakteristieken is elektronisch
berichtenverkeer als volgt te karakteriseren.
Relative advantage. Zoals in hoofdstuk 3 is uitgewerkt is veel onderzoek gedaan
naar de strategische en operationele voordelen van elektronisch berichtenverkeer,
onder meer in termen van concurrentievoordeel, kostenvoordelen en
productiviteitsverbetering. De reductie van administratieve lasten door
verbetering van de kwaliteit van gegevens of vermindering van data entry is een
uitwerking van deze innovatiekarakteristiek.
Compatibility. Henriksen wijst in het geval van elektronisch berichtenverkeer op
de vervanging van bestaande, papieren, berichtenstromen (Henriksen, 2002).
Complexity. Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, beschikken veel midden- en
kleinbedrijven niet over voldoende kennis en middelen om bijvoorbeeld hun
systemen aan te passen en te integreren. Dit staat in de weg bij het behalen van
voordelen van elektronisch berichtenverkeer.
186

7.3 Modellen voor adoptie van innovaties door
organisaties
Er zijn grofweg twee perspectieven van waaruit adoptieonderzoek in het
algemeen plaats heeft gevonden; enerzijds vanuit een economisch, bedrijfskundig
perspectief in termen van beïnvloedingsfactoren als kosten, voordelen en nadelen
en anderzijds vanuit het perspectief van sociale en communicatieprocessen
(Henriksen, 2002). Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven is het merendeel van het
onderzoek met betrekking tot inter-organisatiesystemen in het algemeen en
elektronisch berichtenverkeer in het bijzonder gebaseerd op het eerste perspectief.
De DOI theorie is gefundeerd in het tweede perspectief. Zo beschrijft Rogers een
vijftal categorieën variabelen die van invloed zijn op de snelheid waarmee innovaties worden geadopteerd. Naast de al beschreven perceived attributes of innovations en type of innovation decision zijn dit: communication channels, nature of
the social system en change agents’ promotional efforts (Rogers, 2003). Deze
laatste drie illustreren de aandacht voor sociale processen binnen de DOI theorie.
Henriksen beoordeelt in haar onderzoek naar de adoptie van elektronisch
berichtenverkeer binnen de Deense staal- en machine-industrie de bruikbaarheid
van de vijf innovatiekarakteristieken als verklarende variabelen voor de
adoptiebeslissing. Zij concludeert dat Rogers’ vijf karakteristieken “de innovatie
vooral vanuit een intern perspectief belichten, waarbij de adopter vrijwillige
adoptie overweegt op basis van gevoelde behoeften en voorkeuren” (Henriksen,
2002, p.215). In het geval van de adoptie van elektronisch berichtenverkeer, ook
met de overheid, spelen daarnaast factoren als (wetgevende) macht, de relaties
met derden, specifieke organisatorische factoren en economische motieven een
prominente rol. Rogers’ adoptietheorie is daarbij minder geschikt als specifieke
verklaring voor adoptie door organisaties, laat staan van complexe interorganisatiesystemen als elektronisch berichtenverkeer, zo stelt Henriksen.
Andere onderzoekers trekken eenzelfde conclusie, zij het minder expliciet
(Pieterson, 2004), en hanteren rijkere modellen bij het onderzoek naar de adoptie
van inter-organisatiesystemen en elektronisch berichtenverkeer (Thong, 1999). In
de volgende subparagraaf wordt in dat kader beknopt een aantal modellen
beschreven die gebruikt zijn bij onderzoek naar de adoptie van innovaties door
organisaties. In paragraaf 7.4 vindt een meer specifieke analyse plaats van
onderzoek naar de adoptie van elektronisch berichtenverkeer.

7.3.1 Adoptiemodel voor technologische innovaties in
organisaties
Tornatzky en Fleischer (Tornatzky & Fleischer, 1990) ontwikkelden een
alternatief model ten opzichte van dat van Rogers voor het bestuderen van de
adoptie van technologische innovaties in organisaties. De basis van het model zijn
drie gerelateerde verklarende variabelen die het adoptieproces beïnvloeden: de
externe omgeving, de organisatorische context en de technologische context, zie
figuur 7.2.
De environmental context bestaat in het model uit onder meer de bedrijfstak, de
overheid en de concurrenten van de organisatie. Twee elementen beïnvloeden de
behoefte van de organisatie om een innovatie te adopteren. Een element is de
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marktwerking waarbij adoptiefactoren als competitiviteit van de markt, de mate
van onzekerheid, de relaties met leveranciers en de mate van volwassenheid van
de industrie een rol spelen. Het andere element is de aanwezigheid van een
infrastructuur voor technologische ondersteuning waarbij adoptiefactoren als
overheidsregulering, arbeidskosten, en de beschikbaarheid van kennis en
technologische ondersteuning een rol spelen.
De organisational context kan volgens Tornatzky en Fleischer op positieve of
negatieve wijze bijdragen aan de adoptie van innovaties. Zij wijzen daarbij op
formele structuren als de wijze van arbeidsdeling en coördinatie en de meer
informele aspecten als rollen en gedrag. Binnen de organisatorische context
spelen adoptiefactoren een rol als: bedrijfsgrootte, de mate van formalisering,
leiderschap, de kwaliteit van het personeel en de informatie-uitwisseling tussen
werknemers.
Technology
context

Organizational
context

Technological
innovation
decision making

Environmental
context

Figuur 7.2 Adoptie van technologische innovaties in organisaties (Tornatzky & Fleischer,
1990).

De technological context bestaande uit onder andere de aanwezige apparatuur en
de beschikbare technologieën bepaalt de mate waarin de organisatie een innovatie
wil en kan adopteren. Deze technologische factoren zijn daarmee een indicatie
van de mate van radicaliteit van de innovatie gerelateerd aan de beginsituatie
(Henriksen, 2002).
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is dit Technology-OrganizationEnvironment model daadwerkelijk geoperationaliseerd en gebruikt in empirisch
onderzoek naar de adoptie van elektronische berichtenverkeer (Kuan & Chau,
2001), (Henriksen, 2002), (Zhu et al., 2002).

7.3.2 Adoptiemodel voor EDI in kleine organisaties
Iacovou et al. (Iacovou et al., 1995) ontwikkelden een specifiek model voor
adoptie van EDI binnen kleine bedrijven, zie figuur 7.3. Het EDI adoptie model is
ontwikkeld vanuit de probleemstelling dat EDI initators moeilijkheden
ondervinden bij het positief beïnvloeden van adoptiegedrag van partners. Een
belangrijke onderzoeksvraag in dat kader was: “Wat zijn de belangrijkste factoren
die adoptie en impact van EDI beïnvloeden in de context van kleine bedrijven?”
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De term ‘klein’ blijkt relatief: de onderzoekspopulatie bestond uit bedrijven tot
200 medewerkers, waarvan in de uiteindelijke steekproef het grootste bedrijf 175
medewerkers had. In dit onderzoek worden deze bedrijven gekarakteriseerd als
midden- en kleinbedrijf.

Perceived
benefits

Organizational
readiness

External
pressure

EDI adoption
and
integration

EDI
impact

Figuur 7.3. EDI Adoption model (Iacovou et al., 1995).

De constructie van het EDI adoptiemodel baseren Iacovou et al. op een studie van
literatuur voornamelijk gericht op inter-organisatiesystemen, Electronic Data
Interchange en kleine organisaties. Het voorgestelde adoptiemodel bestaat uit een
drietal verklarende factoren voor EDI adoptie, waarbij Iacovou et al. een
positieve relatie met de adoptie van EDI veronderstellen (Iacovou et al., 1995):
x perceived benefits, als vertaling van Rogers’ innovatiekarakteristiek
relative advantage dat volgens Iacovou et al. binnen de context van
kleine bedrijven “de enige variabele is die consistent als een van de
meest kritische adoptiefactoren is geïdentificeerd” (Iacovou et al., 1995).
Zij baseren zich daarbij op theoretisch en empirisch onderzoek naar
adoptiefactoren (Bergeron & Raymond, 1992), (O’Callaghan et al.,
1992) en (Cragg & King, 1993). De onderzoekers maken daarbij
onderscheid tussen directe en indirecte voordelen;
x organizational readiness, als de mate waarin de benodigde middelen
voor adoptie beschikbaar zijn, onderscheiden in financiële middelen en
de mate van ontwikkeling van IT kennis en vaardigheden. Deze
adoptiefactor is afgeleid uit factoren die de adoptie van EDI hinderen,
zoals de kosten en complexiteit van de technologie en gebrek aan kennis
en vaardigheden;
x external pressure hangt vooral samen met het specifieke karakter van
EDI systemen als inter-organisatiesystemen. Iacovou et al. verwijzen
daarbij naar onderzoek dat aannemelijk maakt dat de adoptiebeslissing
van een bedrijf met name gebaseerd is op het gedrag van handelspartners
en niet op de karakteristieken van de EDI toepassing zelf (Bouchard,
1993). Afhankelijkheid, machtsrelaties en vertrouwen tussen
(handels)partners in de keten spelen daarbij een rol. Op de rol van deze
aspecten is ook in hoofdstuk 3 gewezen.
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Iacovou et al. maken in het model onderscheid tussen de processen van EDI
adoptie en EDI integratie. Onder EDI adoptie verstaat hij het proces waarbij het
bedrijf in staat raakt berichtenverkeer op elektronische wijze af te handelen.
Onder EDI integratie wordt het proces verstaan waarbij de werkwijze en
toepassingen van het bedrijf wijzigen en aansluiting op de EDI systemen en
systematiek wordt gerealiseerd.
De onderzoekers verwachten dat hoe hoger de mate van integratie, des te hoger is
de impact, dat wil zeggen de feitelijke voordelen van het gebruik van EDI in de
praktijk. Daarbij veronderstellen zij dat perceived benefits en organisational
readiness invloed hebben op zowel de adoptie als de integratie; external pressure
beïnvloedt naar verwachting vooral de adoptiebeslissing maar niet de integratie.
Het model is door Iacovou et al. aan de hand van zeven casestudies getest. Binnen
deze groep stellen onderzoekers vast dat externe druk de belangrijkste factor in de
adoptiebeslissing is.
Alhoewel een aantal onderzoekers (Chwelos et al., 2002), (Henriksen, 2002),
(Brummans, 2004) refereert naar de resultaten van het onderzoek van Iacovou et
al., zijn deze resultaten gelet op de beperkte onderzoekspopulatie te beschouwen
als niet meer dan een test van het model. Of, zoals de onderzoekers zelf stellen:
“The applicability of this framework is empirically demonstrated using the results
of seven case studies” (Iacovou et al., 1995).

7.3.3 Multi-level model voor adoptie van innovaties
Frambach en Schillewaert (Frambach & Schillewaert, 2002) ontwikkelden vanuit
een marketing(planning) perspectief een raamwerk voor de analyse van adoptie
van innovaties op organisatieniveau. In het raamwerk wordt de organisatieadoptie
verbonden met de individuele acceptatie van een innovatie. In deze paragraaf
wordt beknopt het deelmodel voor de adoptie van innovaties op organisatieniveau
besproken.
Frambach en Schillewaert beogen een rijk model dat verder reikt dan de
enkelvoudige adoptiebeslissing maar dat ook de wederzijdse beïnvloeding van
variabelen adresseert, zie figuur 7.4. Het model is opgebouwd uit variabelen
afgeleid uit meer dan 25 (veelal empirische) studies. Het model is niet empirisch
getoetst maar beoogd richting te geven aan vervolgonderzoek.
Het hart van het model wordt gevormd door Rogers’ innovatiekarakteristieken
aangevuld met de factor ‘onzekerheid’. Daarnaast beïnvloeden adopterkenmerken
als de grootte, de structuur en de mate van innovativiteit de adoptiebeslissing.
Frambach en Schillewaert stellen dat grootte en structuur zowel een positieve als
een negatieve relatie met de adoptiebeslissing kunnen hebben; dit wordt niet
uitgewerkt in eenduidige hypothesen. In geval van operationalisering van dit
model zal een onderzoeker zelf een keuze moeten maken. De variabele ‘mate van
innovativiteit’ zal naar verwachting van de onderzoekers een positief effect op de
beslissing hebben.
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Figuur 7.4 Multi-level model voor adoptie van innovaties op organisatieniveau, bron:
(Frambach & Schillewaert, 2002).

Externe invloeden als supplier marketing efforts, social network en environmental
influences beïnvloeden de perceptie van de beslisser ten aanzien van de
genoemde karakteristieken. Frambach en Schillewaert geven aan dat gerichte
supplier marketing efforts de adoptiebeslissing positief beïnvloeden; daarbij zijn
doelgroepbenadering, de communicatie en risicoreductie met betrekking tot de
innovatie het meest van invloed.
Het social network, in termen van frequentie en rijkheid van contact en
informatie-uitwisseling, heeft een positieve invloed op de adoptiebeslissing.
Van de environmental influences verwachten de onderzoekers een positief effect
op de adoptiebeslissing: het feit dat bijvoorbeeld businesspartners binnen het
netwerk de innovatie al hebben geadopteerd zal een bedrijf naar verwachting
stimuleren tot adoptie. Daarnaast kan in een competitieve omgeving de adoptie
van innovaties een noodzakelijke voorwaarde zijn voor behoud van marktaandeel.
Externe invloeden als de relatie met leveranciers en concurrenten wordt ook door
andere onderzoeker als omgevingsvariabelen beschouwd (Chwelos et al., 2001),
(Henriksen, 2002) (Brummans, 2004).

7.3.4 Adoptiemodel voor inter-organisatie informatiesystemen
Mäkipää (Mäkipää, 2006) presenteert een eerste versie van een model met
succes- en faalfactoren met betrekking tot inter-organisatiesystemen. In lijn met
Hart en Saunders (Hart & Saunders, 1997) benadrukt hij daarbij de rol van macht
en belangen. In hoofdstuk 3 is aangegeven dat dit belangrijke aspecten zijn in het
onderzoek naar de effecten van elektronisch berichtenverkeer. In het model van
Mäkipää zijn deze factoren niet of nauwelijks uitgewerkt en geoperationaliseerd.
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Mäkipää baseert zich deels op de analyse van Boonstra en De Vries (Boonstra &
De Vries, 2005) bij de opdeling van het model in groepen factoren:
x technologische issues zoals het gebrek aan standaarden, incompatibiliteit
van hardware en software en beveiligingsproblemen;
x kennisissues zoals de mate van bewustzijn van de mogelijkheden van
inter-organisatiesystemen en het gebrek aan kennis ten aanzien van
gebruik van het systeem;
x rationeel-economische issues zoals het besef van de operationele en
strategische voordelen;
x socio-politieke issues zoals het gebrek aan macht om anderen het
systeem te laten gebruiken;
x omgevingsissues zoals wetgeving, stakeholders en de concurrenten.
Gelet op de initiële staat waarin dit model zich vooralsnog bevindt, speelt het in
het vervolg van dit onderzoek geen rol.
Zoals hiervoor aangegeven zijn het Technology-Organization-Environment model
van Tornatzky en Fleischer en het EDI Adoption Model van Iacovou et al.
daadwerkelijk geoperationaliseerd en gebruikt in empirisch onderzoek naar de
adoptie van elektronische berichtenverkeer. In de volgende paragraaf wordt hier
nader op ingegaan.

7.4 Onderzoek naar de adoptie van elektronisch
berichtenverkeer
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van empirisch onderzoek naar de
adoptie van elektronisch berichtenverkeer vanaf 1999. De verschillende studies
worden daarbij gepositioneerd binnen de hiervoor beschreven theorieën en
modellen. De resultaten van het onderzoek worden in de volgende paragraaf
besproken in termen van verklarende factoren voor de adoptie van elektronisch
berichtenverkeer. Deze factoren worden in het volgende hoofdstuk gebruikt bij de
constructie van een nieuw onderzoeksmodel.
Het onderzoek naar de adoptie van elektronisch berichtenverkeer is, zoals
hiervoor aangegeven, gebaseerd op diverse theorieën en modellen. Vrijwel alle
onderzoekers verwijzen daarbij naar Rogers’ DOI theorie en
innovatiekarakteristieken, ook wanneer zij deze niet of nauwelijks in operationele
factoren vertalen. De ontworpen modellen zijn veelal afgeleid op basis van
literatuuronderzoek. Over het algemeen ligt de nadruk daarbij op verklarende
factoren van de positieve adoptiebeslissing van adopters; in sommige gevallen in
combinatie met de impact van de innovatie (Iacovou at al., 1995), non-adopters
(Thong, 1999), (Chwelos et al., 2001), (Henriksen, 2002) of de diffusie van de
innovatie (Premkumar et al. 1994), (Brummans, 2004).
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7.4.1 Onderzoek gebruikmakend van Rogers’ karakteristieken
Zoals hiervoor is aangegeven, zijn Rogers’ innovatiekarakteristieken gebruikt in
tal van empirische onderzoeken naar de adoptie van (inter-organisatie)
informatiesystemen, zoals spread sheet software (Brancheau & Wetherbe, 1990),
IT-innovaties (Moore & Bensabat, 1991), (Agarwal & Prasad, 1997), financiële
systemen (Teo et al., 1995) en EDI systemen (Premkumar, et al. 1997).
Henriksen analyseerde negen tussen 1993 en 2001 gepubliceerde studies naar de
adoptie van inter-organisatiesystemen (Henriksen, 2002). Zij constateert dat in
het merendeel van deze studies de technologische factoren zijn gebaseerd op
Rogers’ innovatiekarakteristieken. Anders dan Henriksen beweert, is daarbij ook
Iacovou’s variabele perceived EDI benefits afgeleid van Rogers
innovatiekarakteristiek relative advantage (Iacovou et al., 1995).
Ook ander onderzoek in het kader van de adoptie van EDI systemen laat het
gebruik zien van Rogers innovatiekarakteristieken zoals het gebruik van de
factoren relative advantage (O’Callaghan et al., 1992), relative advantage en
compatibility (Premkumar et al., 1994), complexity (Teo et al., 1995) en relative
advantage, compatibility en complexity (Premkumar et al., 1997).
Brummans (Brummans, 2004) hanteert in haar onderzoek naar de adoptie en
diffusie van EDI in multilaterale netwerken van organisaties een drielagen model
waarbij de laag innovatiekarakteristieken bestaat uit de karakteristieken zoals
geformuleerd door Rogers. Zij operationaliseert daarbij de karakteristieken
relative advantage, compatibility, complexity en formuleert hypothesen. Toetsing
van de hypothesen vond plaats tijdens een kwalitatieve en een kwantitatieve
survey onder ruim duizend intermediairs en 69 verzekeraars.

7.4.2 Onderzoek gebaseerd op Iacovou’s EDI-adoptiemodel
Van Heck en Ribbers (Heck & Ribbers, 1999) toetsen Iacovou’s model ten
aanzien van de adoptie van EDI bij kleinbedrijven in Nederland. Dit doen zijn aan
de hand van de onderzoeksvragen “What are the factors responsible for the
adoption and integration of EDI in small businesses?” en “What is the impact of
integrated EDI systems in small businesses?
Zij gebruiken het hiervoor gepresenteerde model van Iacovou aangevuld met een
vierde factor ‘beschikbaarheid van berichtenstandaarden’. Bij de uiteindelijke
dataverzameling levert deze variabele geen betrouwbare metingen waardoor deze
in de uiteindelijke resultaten niet terugkomt.
Het onderzoek is uitgevoerd onder 137 kleine bedrijven in Nederland, waarvan 83
non-adopters en 54 adopters, uit een steekproef van 308 bedrijven. Kleine
bedrijven werden gedefinieerd als bedrijven met minder dan 100 medewerkers.
De resultaten van het onderzoek lieten zien dat voor de non-adopters alle drie de
variabelen uit het model van Iacovou een significante positieve relatie hebben
met de adoptie-intentie. Voor de adopters heeft de readiness geen relatie met de
adoptie-intentie, de variabelen expected benefits en met name external pressure
hebben wel een positieve relatie met de adoptie-intentie.
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Daarnaast concluderen zij dat kleine bedrijven elektronisch berichtenverkeer
adopteren onder dwang van grotere en machtiger partners. Vanwege het
verplichte karaker behalen deze kleine bedrijven daardoor niet de verwachte
voordelen van adoptie, ondanks de soms geïntegreerde systemen (Heck &
Ribbers, 1999).
Chwelos et al. (Chwelos at al., 2001) construeren voor hun empirische onderzoek
onder ruim 300 inkoopmanagers van midden- en kleinbedrijven een uitbreiding
op het model van Iacovou. Zij baseren de uitbreiding op een analyse van 11
studies gepubliceerd tussen 1993 en 2000. De opdeling in het oorspronkelijke
model blijft daarbij in de basis gehandhaafd. De claim dat zij als eerste het model
van Iacovou empirisch toetsen (Chwelos et al., 2001, p.315) is gezien het
hiervoor besprokene niet terecht.
In plaats van het algemene ‘EDI adoptie en integratie’ (zie figuur 7.3) kiezen
Chwelos et al. voor intend to adopt als de te verklaren variabele. Deze scherpere
keuze sluit beter op de in dit onderhavige onderzoek gekozen benadering van
“having or not having an innovation” tegenover de procesdefinitie van Iacovou
en “using the innovation versus not having it”, zoals in paragraaf 7.2 is
uitgewerkt. Doel van het onderzoek van Chwelos was tevens het bepalen van de
relatieve bijdrage van de diverse adoptie(deel)factoren . De drie door Iacovou
gedefinieerde variabelen zijn daartoe uitgewerkt in verschillende adoptiefactoren.
De perceived benefits betreffen de mogelijkheden voor een organisatie tot
bijvoorbeeld kostenbesparingen en foutvermindering, maar ook vergroting van
mogelijkheden zoals die van proces herontwerp (Chwelos et al., 2001).
De external pressure betreft die factoren die vanuit de competitieve omgeving de
adoptie-intentie beïnvloeden. Deze factoren zijn:
x competitive pressure, de mogelijkheid om middels EDI de competitie
binnen een sector te behouden of te vergroten;
x industry pressure, de pogingen van overkoepelende (lobby) organisaties
om EDI standaarden en adoptie te bevorderen;
x dependency on trading partner, de mogelijke druk die een
handelspartner kan uitoefenen bij het besluit tot adoptie;
x enacted trading partner power, de kracht waarmee de
beïnvloedingsstrategie wordt uitgeoefend.
De readiness van de adopterende organisatie wordt gemeten in termen van:
x financial resources, beschikbare financiële middelen
x IT sophistication, de aanwezige technologische expertise en kennis en
support van het management;
x trading partner readiness, de bereidheid en de mogelijkheid van
partners.
De gebruikte vragenlijsten zijn gebaseerd op eerder uitgevoerd empirisch
onderzoek en zijn beoordeeld op content validity (Chwelos et al., 2001, p.310).
De resultaten van het empirische onderzoek zijn gebaseerd op een statistische
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analyse van onderzoeksdata van 268 bedrijven63 met gemiddeld 325 werknemers.
De resultaten bevestigen de hypothesen dat alle drie de hoofdvariabelen een
positieve relatie hebben met de intent to adopt. Details ten aanzien van de
gebruikte factoren worden in de volgende subparagraaf gepresenteerd.
Mehrtens et al., (Mehrtens et al., 2001) ontworpen een Internet Adoption Model
met variabelen waarvan zij veronderstellen dat deze de adoptie van ondermeer
email en websites positief beïnvloeden. Zij gebruikten daarbij het adoptiemodel
van Iacovou als basis. Aan de hand van case studies bij een zevental midden- en
kleinbedrijven doen zij een voorstel voor operationalisering van de drie
hoofdvariabelen uit Iacovou’s model. Zo benoemen zij de adoptiefactoren:
efficiency benefits, an effective way to gather information, image, level of Internet
knowledge, adequate computer systems en pressure from existing Internet users.
Het model is door hen niet empirisch getoetst.
Grandon en Pearson (Grandon & Pearson, 2004) maken bij de uitwerking van
hun adoptiemodel voor e-commerce binnen midden- en kleinbedrijven gebruik
van de variabelen organizational readiness en external pressure uit Iacovou’s
adoptiemodel. E-commerce wordt door hen gedefinieerd als “the process of
buying and selling products and services using electronic data transmission via
the Internet”. De uitwerking van het model baseren zij ondermeer op de ook in dit
hoofdstuk aangehaalde onderzoeken (Thong, 1999), (Chwelos et al., 2001),
(Kuan & Chau, 2001) en (Mehrtens et al., 2001). Het model is gebruikt in
empirisch onderzoek onder 1069 topmanagers en eigenaren van midden- en
kleinbedrijven.

7.4.3 Onderzoek gebaseerd op Tornatzky en Fleischer’s model
Kuan en Chau (Kuan & Chau, 2001) hanteren als uitgangspunt bij hun onderzoek
naar de adoptie van elektronisch berichtenverkeer het Technology-OrganizationEnvironment model van Tornatzky en Fleischer (Tornatzky & Fleischer, 1990).
Daarbinnen plaatsen zij variabelen uit onder meer het adoptiemodel van Iacovou
et al. (Iacovou et al., 1995). Het beknopte resulterende model, dat uiteindelijk ook
opgevat kan worden als een gegeneraliseerde versie van Iacovou’s model, bestaat
uit een drietal elementen.
Binnen de technologische context, gericht op de voordelen van elektronisch
berichtenverkeer, onderscheiden Kuan en Chau perceived direct en indirect
benefits, naar het onderscheid dat Iacovou et al. maken.
De organisatorische context refereert naar gepercipieerde benodigde resources en
bestaat uit de factoren perceived financial cost en technical competence.
De omgevingscontext is gericht op de ervaren druk en bestaat uit de factoren
percieved industry pressure en perceived government pressure.
Het onderzoek betreft de adoptie van een systeem voor import en export aangiften
door kleine handelsmaatschappijen in Hongkong. Daarbij wordt met name
gezocht naar factoren die het verschil tussen adoptie en non-adoptie verklaren.
63
Deze bedrijven waren zogenaamde ‘non-adopters’. De initiële aselecte steekproef bedroeg 1.772
bedrijven.
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Het systeem voor berichtenverkeer wordt aangeboden door een ‘quasioverheidsorganisatie’ op basis van een langjarig contract met de overheid. Voor
zover bekend is het onderzoek van Kuan en Chau een van de eerste keren dat een
variabele is opgenomen voor de meting van de overheidsdruk. De resultaten van
het onderzoek zijn gebaseerd op data met betrekking tot 263 adopters en 312 nonadopters, uitgaande van een steekproef van 3000 midden- en kleinbedrijven met
minder dan 100 werknemers.
Ten behoeve van ander onderzoek binnen hetzelfde onderzoeksdomein maakt
Chau (Chau, 2001) overigens gebruik van een model dat nog sterker lijkt op het
model van Iacovou bestaande uit de onderdelen perceived benefits,
organizational readiness, en external environment.
Zhu et al. (Zhu et al., 2002) baseren hun Electronic Business Adoption Model op
het model van Tornatzky en Fleischer. Zij typeren EDI daarbij als voorloper van
electronic business. Net als bij het Electronic Commerce Adoption Model van
Ling (Ling, 2001) zijn de gehanteerde modelvariabelen vergelijkbaar met die van
de meer traditionele EDI adoptiemodellen en deels afkomstig uit de EDI
literatuur. Net als in het model van Iacovou is intent to adopt de afhankelijke
variabele. Zhu et al verstaan daaronder de aanwezigheid van een concreet plan
voor de implementatie van online commerciële bedrijfsprocessen.
De technologische context bestaat uit de variabele technology competence, de
mate waarin technische infrastructuur, kennis en expertise met betrekking tot
(Internet gebaseerd) elektronisch zaken doen aanwezig zijn. Het specifieke
karakter van de internettechnologie, bijvoorbeeld in vergelijking tot EDI
technologie wordt niet uitgewerkt.
De organisatorische context bestaat uit de variabelen, firm size en firm scope,
waarbij de hypothese is dat een grotere beschikbare investeringsruimte en
schaalvoordelen de adoptie-intentie positief beïnvloeden.
De omgevingscontext bestaat uit de consumer readiness, competitive pressure en
trading partner readiness. De gereedheid van de consument wordt gedefinieerd
als een combinatie van de bereidheid van consumenten tot elektronisch winkelen
en de penetratiegraad van het Internet. Binnen de business-to-business context
van het model is dit een wat afwijkende variabele die niet theoretisch wordt
gefundeerd. De competitiedruk is de druk tot adoptie die ontstaat als concurrenten
overgaan tot gebruik van de elektronische voorzieningen. De gereedheid van de
handelspartners beïnvloedt de adoptiebeslissing omdat het succes van de
toepassing wordt bepaald door wederzijdse bereidheid tot investeren en
samenwerken binnen een zo breed mogelijk netwerk van bedrijven.
Het model en de bijbehorende hypothesen zijn getest aan de hand van bestaande
survey-data van 3.100 bedrijven en 7.500 consumenten uit acht Europese landen.
Daarbij maakten de onderzoekers tevens onderscheid tussen wat zij noemen de ebusiness intensity van de verschillende landen.
Het doel van het adoptieonderzoek van Henriksen (Henriksen, 2002) was het
“identificeren van motivators voor de adoptie van interorganisatie informatiesystemen in een business sector gedomineerd door kleine bedrijven”. Zij
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onderzocht daartoe de adoptie van EDI-systemen in de Deense staal- en
machinebouwindustrie .
Henriksen baseert haar onderzoeksmodel op een kwalitatieve casestudy binnen
het onderzoeksveld en een analyse van negen studies naar de adoptie van
informatiesystemen tussen 1993 en 2000. Henriksen concludeert dat het
merendeel van deze studies een research strategie hanteerden vergelijkbaar aan
het drie lagen model van Tornatzky en Fleischer. Ook Henriksen baseert zich bij
het ontwerp van haar survey-instrument op dit model. Om de resultaten van de
survey te kunnen veralgemeniseren naar haar onderzoeksdoel sluit Henriksen
variabelen uit die slechts op EDI systemen van toepassing zijn. Zij ontwikkelt
daartoe vijftien geheel nieuwe constructen, motivators for adoption, die over het
algemeen abstraheren van variabelen uit bestaand onderzoek.
Als variabelen binnen de organisatiecontext hanteert zij: prospects of future
savings, gerelateerd aan de betere werking van de bedrijfsprocessen, a better
work environment, development and utilisation of human resources, elimination
of trivial work, decision-makers’awareness en notion of being well prepared.
De factoren binnen de omgevingscontext zijn: improving competitiveness,
increasing market share, business partners already using EDI, recommended by
others, pressure.
De technologische context is analoog aan de invulling van Tornatzky en Fleischer
vertaald naar variabelen als: technical level of IT solutions, price level, being left
behind, new and interesting.
De conclusies van haar onderzoek zijn gebaseerd op een enquête onder 917
bedrijven binnen de Deense staal- en machinebouwsector. Een respons van 27%
leidde tot 247 bruikbare enquêtes. Als onderdeel van haar aanbevelingen
construeert Henriksen een “nieuw” model, het zogenaamde Double Domain
Motivation Model for IOS adoption. Dit model is een samentrekking van de
modellen van Rogers en Tornatzky & Fleischer waarbij met name het laatste
model geschikt is als basis voor de definitie en operationalisering van
adoptiefactoren.

7.5 Adoptiefactoren voor elektronisch berichtenverkeer
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de relevante resultaten van de
diverse onderzoeken naar de adoptie van elektronisch berichtenverkeer. Daarbij
wordt met name aandacht geschonken aan de verklarende kracht van de gebruikte
variabelen.
De variabelen worden onderverdeeld in innovatiespecifieke factoren,
organisatiefactoren en omgevingsfactoren. Deze indeling sluit goed aan bij
eerder onderzoek in dit kader, zoals de indeling in innovation characteristics,
organisational characteristics, environmental characteristics (Premkumar et al.,
1997). Ook de modellen van Chwelos (Chwelos et al., 2001), Kuan en Chau
(Kuan & Chau, 2001) en Mehrtens et al., (Mehrtens et al., 2001) kennen
eenzelfde opdeling. Deze indeling wijkt iets af van die in het model van
Tornatzky en Fleischer (Tornatzky & Fleischer, 1990). Factoren met betrekking
tot de technological sophisication beschouw ik als een kenmerk van de
organisatie en niet als een onderdeel van de technological context zoals door hen
gedefinieerd en door Henriksen gebruikt (Henriksen, 2002). Het belangrijkste
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argument hiervoor is dat de voorgestelde indeling duidelijker onderscheid maakt
tussen factoren met betrekking tot de innovatie en factoren met betrekking tot de
organisatie. Ook Thong (Thong, 1999) kiest in zijn model voor characteristics of
the technological innovation, in plaats van technological characteristics.

7.5.1 Innovatiespecifieke factoren
De innovatiespecifieke factoren karakteriseren de innovatie en zijn van invloed
op de adoptie van die innovatie. Chwelos et al. (Chwelos et al., 2001) maken
daarbij onderscheid tussen directe voordelen zoals kostenbesparingen en
vermindering van papierwerk en indirecte voordelen of opportunities zoals
verbetering van klantenservice en procesverbeteringen; ook wel onderverdeeld als
operationele en strategische voordelen (Henriksen, 2002).
Brummans (Brummans, 2004) kiest voor het onderscheid efficiency advantage en
competitive advantage. Zij laat bijvoorbeeld zien dat na adoptie van de innovatie
een versnelling in de procesuitvoering optreedt.
De innovatiespecifieke factoren zijn regelmatig gerelateerd aan Rogers’
innovatiekarakteristieken (Premkumar, et al., 1997), (Brummans, 2004). Zoals
ook in hoofdstuk 3 is uitgewerkt, zijn kostenvoordelen, of cost-benefit
considerations (Henriksen, 2002), belangrijke issues bij de toepassing van
elektronisch berichtenverkeer. Premkumar et al. (Premkumar et al., 1997)
introduceren hiervoor een aparte variabele cost.
Verklarende factoren
Onderzoek in het kader van de adoptie van EDI systemen begin jaren ’90
bevestigt de relatie van Rogers innovatiekarakteristieken met van de adoptie van
EDI systemen, zoals bijvoorbeeld: relatief voordeel als verklarende variabele
voor de adoptie-intentie van verzekeringstussenpersonen (O’Callaghan et al.,
1992), relatief voordeel en compatibiliteit als verklarende variabelen van EDI
adoptie (Premkumar, 1994) en complexiteit als beletsel voor de adoptie-intentie
van EDI in het financiële domein in Singapore (Teo, 1995).
Premkumar et al. (Premkumar et al., 1997) constateren echter geen aantoonbare
invloed van innovatiespecifieke variabelen op de adoptiebeslissing.
Thong (Thong, 1999) concludeert in zijn studie naar (non)adoptie van informatiesystemen in kleine bedrijven in Singapore dat adopters de innovatie ervaren als
compatible met de bestaande werkwijzen. Grandon en Pearson (Grandon &
Pearson, 2004) tonen in hun onderzoek aan dat compatibiliteit een verklarende
factor is voor de adoptie van e-commerce door midden- en kleinbedrijven.
Ook de factor complexiteit speelt in meerdere onderzoeken een rol. Thong
(Thong, 1999) concludeert dat adopters de innovatie als minder complex ervaren
dan de niet-adopters.
Henriksen (Henriksen, 2001) wijst op de gepercipieerde mate van complexiteit
als mogelijk verklaring voor met name non-adoptie.
Zhu et al. (Zhu et al., 2002) laten zien dat in landen met een hoge ‘e-business
intensiteit’ bedrijven voorzichtiger waren met het adopteren van e-business
technologie. E-business intensiteit werd gemeten in termen van onder andere de
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omvang van de elektronische handel gerelateerd aan inwoneraantal en nationaal
product64. Als mogelijke verklaring gaven de onderzoekers dat een meer ervaren
en beter geïnformeerde beslisser zich beter bewust is van de risico’s en
complexiteit van de investering.
Uit onderzoek van Brummans (Brummans, 2004) blijkt ook (in termen van een
statistisch positieve zwakke relatie) dat hoe meer ervaring een adopter heeft met
EDI des te kleiner de kans is dat deze de innovatie adopteert. Brummans zelf zet
vraagtekens bij deze uitkomst.
Thong (Thong, 1999) concludeert dat een positieve perceptie van de voordelen
van de innovatie een positief effect had op de adoptiebeslissing.
Van Heck en Ribbers (Heck & Ribbers, 1999) constateren ook een positieve
relatie tussen de perceived benefits en de adoptiebeslissing, met name voor nonadopters en in mindere mate voor adopters.
Chwelos (Chwelos, 2001) laat zien dat perceived benefits een positieve relatie
hebben met de adoptie-intentie. Dit geldt voor alle geoperationaliseerde benefits,
zoals bijvoorbeeld: stijging productiviteit, reductie papier, reductie fouten,
reductie data-entry, reductie communicatiekosten en verhoogde accuraatheid.
Kuan en Chau (Kuan & Chau, 2001) constateren voor perceived direct benefits
ook een positieve relatie met de adoptiebeslissing, waarbij daarentegen “adopter
firms perceive higher levels of direct benefits than non-adopters”. Op basis van
de perceived indirect benefits kon geen onderscheid gemaakt worden tussen
adopters en non-adopters. Als mogelijke verklaring geven Kuan en Chan dat
kleinere bedrijven zich wel bewust zijn van de (indirecte) voordelen maar ze niet
belangrijk genoeg achten. Als tweede mogelijke verklaring geven zij het feit dat
de gepercipieerde voordelen niet in voldoende mate voldoen aan de
verwachtingen van deze bedrijven, en daarom niet leiden tot een positieve
adoptiebeslissing. Overigens kan een, niet door de onderzoekers zelf gebruikte,
verklaring ook zijn het feit dat het hier een business-to-government relatie betreft
die zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven over het algemeen veel minder impact
heeft op de indirecte voordelen dan op directe.
Geen van de door Henriksen (Henriksen, 2002) in haar onderzoek geformuleerde
innovatiespecifieke technologische variabelen had een statistisch significante
relatie met de adoptiebeslissing. Dit correspondeert met de resultaten uit andere
door haar bestudeerde adoptieonderzoeken uit de periode 1993-2000 waarbij
vooral organisatorische en omgevingsvariabelen een verklarende factor bleken te
zijn.

7.5.2 Organisatiefactoren
De organisatiefactoren karakteriseren de potentiële adopterende organisatie en
zijn van invloed op de adoptiebeslissing van die organisatie. Deze variabelen
worden door Henriksen opgedeeld in traditionele organisatie variabelen,
personeelsaangelegenheden en operationele en procedurele behoeften.
Traditionele organisatie variabelen zijn bijvoorbeeld: formalisatie (Tornatzky &
Fleischer, 1990) en bedrijfsgrootte (Premkumar, et al., 1997), (Thong, 1999),
(Zhu et al., 2002). Variabelen met betrekking tot personeelsaangelegenheden zijn
64

Finland, Denemarken en Groot-Brittannië scoorden in dit onderzoek ‘hoog’.
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bijvoorbeeld: top management support (Premkumar, et al., 1997), (Kurnia &
Johnston, 2000) en technische competentie (Kuan en Chau, 2002). Deze
variabelen relateren aan veranderingsvermogen en -bereidheid van de
medewerkers binnen het bedrijf.
Factoren met betrekking tot operationele en procedurele behoeften relateren aan
de bestaande situatie, de behoefte aan verbetering en de beschikbaarheid van
benodigde resources, zoals bijvoorbeeld: technological resources (Iacovou,
1995), task complexity (Chau & Tam, 1997), information intensity (Thong, 1999)
en IS maturity (Henriksen, 2002). In een aantal onderzoeken worden deze
(deel)factoren onder de noemer organisational readiness bijeen gebracht.
Verklarende factoren
De factor bedrijfsgrootte komt in bijna alle studies terug.
Premkumar et al. (Premkumar et al., 1997) constateren in hun studie naar EDI
adoptie in de transportindustrie dat de organisatorische factoren firm size en top
management support discrimineren tussen adopters en non-adopters.
Thong (Thong, 1999) concludeert dat adopterende organisaties groter zijn dan de
non-adopters. In zijn onderzoek naar de adoptie van informatiesystemen is
bedrijfsgrootte de belangrijkste adoptiefactor.
Henriksen (Henriksen, 2002) concludeert dat hoe groter het bedrijf hoe groter de
kans is dat het bedrijf EDI adopteert. Haar onderzoek laat zien dat non-adopters
vooral kleine, zelfstandige bedrijven zijn. Zoals ook de analyse in hoofdstuk 3
laat zien, is het voor dit type bedrijf moeilijk om operationele en strategische
voordelen te behalen met de adoptie van elektronisch berichtenverkeer.
Ook Zhu et al. (Zhu et al., 2002) concluderen in hun onderzoek dat firm size een
significante adoptiefactor is.
Kuan en Chau (Kuan & Chau, 2001) constateren dat de factor financial costs voor
adopters minder een belemmering voor adoptie vormt dan voor non-adopers.
Daarnaast bleek dat adopters een positievere perceptie hadden ten aanzien van
hun interne technische competentie dan de non-adopters. Non-adopters ervaren
dat zij onvoldoende over de benodigde technische competenties beschikken.
Ook Chwelos et al. (Chwelos et al., 2001) constateren voor de factoren IT
ontwikkeling en financiële middelen een significante positieve relatie met de
adoptie-intentie.
Zhu et al. (Zhu et al., 2002) constateren voor de variabele technologische
competentie een significant positieve relatie met de adoptie-intentie
Het algemenere organisational readiness komt in veel onderzoek als verklarende
variabele terug. Bergeron en Raymond (Bergeron & Raymond, 1997) laten zien
dat organisational readiness een voorwaarde is voor het behalen van voordelen
met de introductie van elektronisch berichtenverkeer.
Van Heck en Ribbers (Heck & Ribbers, 1999) constateerden bij non-adopters een
positieve relatie met de mate van gereedheid. Voor de adopters vonden zijn hier
geen positieve relatie.
De mate van gereedheid is in het onderzoek van Chwelos et al. (Chwelos et al.,
2001) een sterke indicator voor de adoptie-intentie, gemeten bij non-adopters.
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Mehrtens et al. (Mehrtens et al., 2001) wijzen in het kader van Internet-adoptie bij
midden- en kleinbedrijven op het belang van organisational readiness. De
aanwezigheid van begrip en een voldoende infrastructuur zijn voorwaarden voor
adoptie.
Henriksen (Henriksen, 2002) concludeert in haar studie dat voor adopters de
variabele notion of being well prepared een positieve relatie heeft met de adoptiebeslissing. Vanuit management perspectief is deze variabele een samenvatting
van alle andere organisatie variabelen. Deze mate van readiness bleek volgens de
respondenten niet relevant te zijn voor de non-adopters.
Chau onderzocht inhibitors van EDI (non-)adoptie in Hong Kong. Vanwege het
feit dat adoptie niet verplicht was, overwogen veel non-adopters de adoptie niet
eens (Chau, 2001). Chau concludeert in dat kader dat de “ability to adopt is more
important than the benefits of the adoption”. “Lack of knowledge and skills,
unsatisfactory internal IT support en non-positive attitude towards adoption”
bleken in dat geval faalfactoren die adoptie bemoeilijkten (Chau, 2001).
Anders dan werd verwacht, bleek in het onderzoek van Grandon en Pearson
(Grandon & Pearson, 2004) naar de adoptie van e-commerce de factor
organisational readiness geen verklarende factor. De variabele was opgebouwd
uit (deel) factoren financial en technological resources waarover door de
onderzoekers niet separaat wordt gerapporteerd. Een verklaring is dat het
onderzoek de adoptie van websites en email betrof, waarvan de ‘adoptie’ meer
wordt beïnvloed door factoren vanuit gebruiks- en gedragsperspectief.

7.5.3 Omgevingsfactoren
De omgevingsfactoren karakteriseren de omgeving van de adopterende
organisatie en beïnvloeden de adoptiebeslissing van die organisatie.
Omgevingsfactoren kunnen worden onderverdeeld in factoren die buiten de
invloedssfeer van het bedrijf liggen en factoren die een rol spelen binnen
beïnvloedbare relaties met andere organisaties.
De beïnvloeding vanuit de overheid is onderdeel van de eerste verzameling
factoren. Geen van de negen door Henriksen gereviewde publicaties uit de
periode 1993 – 2000 adresseerde factoren met betrekking tot regulering vanuit de
overheid (Henriksen, 2002, p.234). Het onderzoek van Teo et al. (Teo et al.,
1997) in diezelfde periode adresseert wel de rol van de overheid. Het betreft
onderzoek naar de adoptie van het TradeNet systeem in Singapore met verplicht
gebruik voor handelaren ten behoeve van het inzenden van electronic message
permits naar de Trade Development Board. De rol van de overheid komt ook aan
de orde in later onderzoek met betrekking tot de adoptie van het ValuNet systeem
in Hong Kong (Kuan & Chau, 2001), (Chau, 2001). Hierbij is de adoptie niet
verplicht maar wordt vanuit de overheid en de service provider ondersteunt met
een actieve promotiecampagne.
Marktgerelateerde factoren buiten de invloedsfeer van de organisatie zijn
bijvoorbeeld: competition en competitive pressure (Thong, 1999), (Chwelos,
2001), customer support (Premkumar et al., 1997) en industry pressure (Chwelos,
2001). Deze factoren relateren aan de afweging vanuit het bedrijf of de adoptie
van de toepassing bijdraagt aan het competitieve vermogen.
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Factoren met betrekking tot specifieke inter-organisatierelaties zijn bijvoorbeeld
de druk vanuit handelspartners (Iacovou et al., 1995), (Kurnia & Johnston, 2000),
afhankelijkheid (Premkumar et al., 1997) en de gereedheid van de
handelspartners (Zhu et al., 2002). In al deze gevallen is sprake van een businessto-business relatie waarbij vertrouwen en macht een grote rol spelen.
Verklarende factoren
Premkumar et al. (Premkumar et al., 1997) concluderen dat competitive pressure
en customer support discriminerende variabelen zijn tussen adopters en nonadopters. Hun onderzoek wijst uit dat met name de omgevingsvariabelen
dominante adoptiefactoren zijn.
In het onderzoek van Chwelos et al. (Chwelos et al., 2001) is externe druk ook de
sterkste indicator voor de adoptie-intentie. Competitieve druk en de druk van
handelspartners zijn daarbinnen de het sterkste factoren met een positieve relatie
op de adoptie-intentie.
Ook in het onderzoek van Zhu et al. (Zhu et al., 2002) heeft de variabele
competitive pressure, naast consumer readiness een significant positieve relatie
met de adoptie-intentie.
Kuan en Chau (Kuan & Chau, 2001) constateren echter, tegen hun verwachting
in, dat adopters minder industry pressure ervaren dan de non-adopters.
Kuan en Chau (Kuan & Chau, 2001) constateren daarentegen wel dat adopters
een hogere overheidsdruk ervoeren dan de non-adopters. In dat specifieke geval
werd dit met name gevoed door het voornemen van de overheid te stoppen met de
ondersteuning van papieren aanlevering en verwerking van berichten. Een aantal
bedrijven koos er in dat geval echter voor niet te adopteren voor het verstrijken
van de deadline. Dit gold met name voor bedrijven die geen voordelen zagen
anders dan voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als mogelijke verklaring geven
de onderzoekers dat deze bedrijven verwachten dat de voordelen meer aan de
kant van de overheid liggen dat bij hen zelf.
Chau (Chau, 2001) concludeert binnen hetzelfde onderzoekdomein dat influence
by the government de adoptie niet tegenwerkt is.
Naast het gedrag van de overheid is in de commerciële context het gedrag van
handelspartners belangrijk.
Van Heck en Ribbers (Heck & Ribbers, 1999) constateren voor de variabele
externe druk voor zowel non-adopters als voor adopters een positieve relatie met
de adoptie-intentie. Zij concluderen dat kleine bedrijven elektronisch
berichtenverkeer met name adopteren onder dwang van grotere en machtiger
partners. Voor de adopters konden zij geen positief verband constateren tussen
adoptie-intentie en integratie en de impact (voordelen) ervan. Als mogelijke
verklaringen werden genoemd het feit dat kleine bedrijven gedwongen worden tot
adoptie en de voordelen bij de andere partij optreden.
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Henriksen (Henriksen, 2001) concludeert dat voor adopters de variabele business
partners already using EDI een positieve relatie heeft met de beslissing tot
adoptie. Het bewustzijn dat anderen de toepassing al gebruiken, leidt mogelijk tot
de perceptie dat adoptie de norm is, zo verklaart zij deze relatie. Henriksen
verwijst daarbij naar Rogers’ diffusie S-curve die aangeeft dat adoptie
aantrekkelijker wordt naar mate deze meer wordt geadopteerd. Deze “milde vorm
van druk”, zoals Henriksen het formuleert, heeft in haar onderzoek aantoonbaar
geen enkele invloed op de (positieve) beslissing van non-adopters. Deze nonadopters verwachten ook geen increasing market share als resultaat van de
adoptie. Met betrekking tot deze non-adopters concludeert Henriksen dat met
name omgevingsvariabelen een rol spelen bij hun beslissing en dat non-adopters
daarbij vaststellen dat ze prima zonder deze innovatie kunnen.
Zhu et al. (Zhu et al., 2002) constateren voor de variabele niet-gereedheid van de
handelspartners een significant negatieve relatie met de adoptie-intentie
External pressure is ook in het onderzoek van Grandon en Pearson (Grandon &
Pearson, 2004) een verklarende factor voor de adoptie van e-commerce binnen
midden- en klein bedrijven. Deze variabele is opgebouwd uit factoren als
competitie en afhankelijkheid van andere bedrijven, de industrie en de overheid.
Over de bijdrage van deze (deel)factoren wordt door de onderzoekers niet
gerapporteerd.

7.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag beantwoord: Welke factoren
beïnvloeden de keuze van bedrijven voor toepassing van elektronisch
berichtenverkeer met de overheid en wat zijn daarbij mogelijke effecten? Deze
vraag is beantwoord op basis van een analyse van wetenschappelijk onderzoek
naar de adoptie van innovaties in het algemeen en de adoptie van elektronisch
berichtenverkeer in het bijzonder. Slechts in een enkel geval is daarbij sprake van
onderzoek in relatie tot de rol van de overheid.
Beantwoording van de onderzoeksvraag levert naast beschrijvende kennis van
toepasbare theorieën en modellen inzicht in verklarende factoren voor de adoptie
van elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Deze kennis draagt direct bij
aan de opbouw van het onderzoeksmodel in het volgende hoofdstuk.
Adoptiemodellen
Het merendeel van het onderzoek naar de adoptie van elektronisch
berichtenverkeer door organisaties is uitgevoerd vanuit het perspectief van
beïnvloedingsfactoren. In de veelal specifiek voor de betreffende studies
ontwikkelde adoptiemodellen worden de mogelijke adoptiefactoren aan elkaar en
aan de adoptiebeslissing gerelateerd.
Deze specifieke onderzoeksmodellen zijn terug te voeren op een drietal
dominante onderliggende theorieën en modellen: Rogers’ Diffusion of
Innovations theorie (Rogers, 2003), het Technology-Organization-Environment
model van Tornatzky en Fleischer (Tornatzky & Fleischer, 1990) en het EDI
Adoption Model van Iacovou et al. (Iacovou et al., 1995).
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Op basis van een analyse van deze modellen is er in dit onderzoek voor gekozen
de adoptiefactoren onder te verdelen in innovatiespecifieke factoren,
organisatiefactoren en omgevingsfactoren.
Zoals ook in hoofdstuk 3 is geconstateerd, verschuift het onderzoek in de adoptie
van elektronisch berichtenverkeer van specifieke EDI toepassingen naar
algemenere op Internet gebaseerde toepassingen, zoals email en websites. Meer
en meer gebeurt dit binnen de context van vrije marktrelaties, dit in tegenstelling
tot de meer hiërarchische relaties die in eerder adoptieonderzoek centraal stonden.
Factoren binnen deze recentere adoptiemodellen worden daarbij ook gebaseerd
op gedragsmodellen en onderzoek naar de acceptatie door gebruikers.
In dit onderzoek staat echter de adoptie door organisaties centraal, binnen, zoals
in hoofdstuk 3 is afgebakend, de context van een hiërarchische relatie met de
overheid. In dat licht zijn voor dit onderzoek de meer traditionele
adoptiemodellen beter bruikbaar. Overigens geldt ook voor dit onderzoek, net als
voor de bovengenoemde onderzoeken, dat gegeven de context een specifieke
selectie en operationalisering van factoren nodig is.
Onderzoek binnen de context van de overheid
Op een enkele uitzondering na is het adoptieonderzoek uitgevoerd binnen de
context van commerciële handelsrelaties. In enkele studies is daarbij de factor
overheidsdruk als externe omgevingsvariabele genoemd en/of gemodelleerd.
Slechts enkele studies betreffen daadwerkelijk berichtenverkeer van bedrijven
met de overheid. De in dit hoofdstuk genoemde voorbeelden betreffen
berichtenverkeer in de context van aangiften en vergunningen met betrekking tot
(buitenlandse) handel. Een onderzoek uit 1997 gaat in op de verplichte adoptie
van een toepassing in Singapore (Teo et al., 1997). Ander onderzoek uit 2001
betreft de uitfasering van papieren aanleveringmogelijkheden en de adoptie van
een elektronische toepassing in Hongkong (Kuan & Chau, 2001).
Innovatiespecifieke adoptiefactoren
Veel studies baseren de innovatiespecifieke adoptiefactoren op een expliciete of
impliciete operationalisering van Rogers’ innovatiekarakteristieken. In veel
gevallen bestaat een relatie tussen de adoptiebeslissing en de factoren
compatibiliteit en complexiteit van de innovatie elektronisch berichtenverkeer.
Veel van de studies laten zien dat een positieve perceptie van de voordelen
(percieved benefits) van elektronisch berichtenverkeer een positieve invloed heeft
op de adoptiebeslissing. Dit is de meeste gevallen echter geen voldoende
voorwaarde voor adoptie; een aantal studies maakt duidelijk dat
organisatiespecifieke en omgevingsspecifieke factoren daarbij een belangrijkere
rol spelen.
In de context van berichtenverkeer met de overheid laat een studie zien dat met
name directe voordelen als kostenbesparing een belangrijkere rol spelen dan
indirecte voordelen als procesverbetering of winst van marktaandeel.
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Organisatiespecifieke adoptiefactoren
Een breed gedragen bevinding is dat bedrijfsgrootte een belangrijke invloed heeft
op de adoptiebeslissing. Hoe groter het bedrijf des te groter is de kans op adoptie.
Zoals ook al in hoofdstuk 3 is aangegeven, is het voor kleinere bedrijven niet
eenvoudig de voordelen van elektronisch berichtenverkeer te incasseren.
In veel gevallen is ook organisational readiness een belangrijke factor gebleken
die de beslissing tot adoptie positief beïnvloedt. Een gebrekkige readiness is in
veel gevallen de verklaring voor non-adoptie.
Ten aanzien van adoptie van berichtenverkeer met de overheid wordt gesteld dat
the ability to adopt is more important than the benefits of the adoption. In dat
specifieke geval werd adoptie vaak niet eens overwogen vanwege het feit dat
adoptie (nog) niet verplicht was.
Omgevingsspecifieke adoptiefactoren
Een aantal studies wijst uit dat met name de omgevingsvariabelen de dominante
adoptiefactoren zijn. Daarbinnen wordt met name competitive pressure vaak
genoemd als discriminerende variabele tussen adopters en non-adopters. Nonadopters stellen daarbij vast dat ze prima zonder de innovatie kunnen.
In veel onderzoeken is de afhankelijkheidsrelatie met de handelspartners een
belangrijke verklarende adoptiefactor. De uitgevoerde druk en de mate van
gereedheid van de partners zijn daarvan voorbeelden. Dwang heeft over het
algemeen een negatieve invloed op de adoptie en integratie van elektronisch
berichtenverkeer. Onderzoekers wijzen bijvoorbeeld op het feit dat kleine
bedrijven elektronisch berichtenverkeer met name adopteren onder dwang van
grotere en machtiger partners. In die gevallen komen, ondermeer door gebrekkige
interne integratie, de voordelen vaak niet bij het adopterende bedrijf terecht.
Onderzoek binnen de context van de overheid laat zien dat adopters een hogere
overheidsdruk ervoeren dan de non-adopters (Kuan & Chau, 2001). De nonadopters zagen geen andere voordelen dan voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Als mogelijke verklaring geven de onderzoekers dat deze bedrijven verwachten
dat de voordelen meer aan de kant van de overheid liggen dan bij de bedrijven
zelf. Ander onderzoek binnen de context van de overheid laat zien dat influence
by the government de adoptie niet tegenwerkt (Chau, 2001).
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