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INTRODUCTIEE VAN HET ONDERZOEK

Hett VOC-onderzoek is opgezet als een meervoudig case-studie onderzoek. In dit hoofdstuk
wordtt aangegeven welke onderzoeksactiviteiten en deelstudies aan deze dissertatie ten grondslagg liggen en wordt een verantwoording gegeven van de keuze van de gebruikte onderzoeksmethode.. Het gedetailleerde ontwerp van het case-studie onderzoek zelf wordt beschrevenn in hoofdstuk 11.
4.11

LITERATUURVERKENNING

Hett VOC-onderzoek is gestart met een literatuurverkenning. Naast algemene thema's als
strategischh management en organisatieverandering is een aantal deelterreinen bestudeerd. Te
noemenn zijn missie en visie, ondernemerschap, organisatiecultuur, besluitvormingsprocessen,
strategie-implementatie,, de procesbenadering van strategie, de onderzoeksmethodologie, configuraties,, contingentie en strategische typologieën. Een overzicht van de geraadpleegde literatuurr is te vinden in de literatuurlijst.
4.22

DEELSTUDIES

Inn de eerste fasen van het VOC-onderzoek zijn in totaal zeven deelstudies uitgevoerd. De
meestee hiervan betreffen een combinatie van literatuurstudie en empirisch onderzoek. In het
kaderr van dit laatste zijn rond diverse thema's twintig cases geanalyseerd en is één enquêteonderzoekk verricht. De deelstudies werden steeds met individuele of groepen studenten in de
afrondendee fase van hun studie uitgevoerd. De deelstudies hebben een aanzienlijke bijdrage
geleverdd aan het theoretische gedeelte van deze dissertatie en aan de formulering van de hypothesen.. Een lijst van onderzoeksrapporten is opgenomen in de bijlage. De onderzoeksthema'ss waren:
strategische processen in grote organisaties (Banens, e.a., 1993),
strategievorming Fokker Aircraft BV (Hoogveld, 1994),
missie statements in Nederland (Elman & Wagenaar, 1994),
strategie-implementatie als gedragsverandering (Tuin, 1994),
organisatietypering bij product-, project- en inspanningsactiviteiten (De Vries & Weeteling,, 1994),
ondernemerschap (Van Bakel & Messemaker, 1996), en
organisatiecultuur (Hartog, 1997).
Inn de eerste twee deelstudies werden vijf cases onderzocht op basis van een klassiek contingentiemodell (zie hoofdstuk 9). Hiermee werd met name ervaring opgedaan met strategisch
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procesonderzoek,, het contingentiemodel is later losgelaten. In de derde deelstudie werden de
thema'ss missie en visie in kaart gebracht (zie hoofdstuk 7) en werd een survey gehouden rond
dee toepassing en functie van missie statements bij in Nederland gevestigde ondernemingen.
Tevenss werd een groot aantal statements inhoudelijk geanalyseerd. De vierde deelstudie
hanteerdee een meer sociaal-psychologische invalshoek op strategie-implementatie. De resultatenn hiervan, hoewel kwalitatief uitstekend, zijn uiteindelijk toch niet meegenomen in deze
dissertatie,, omdat deze invalshoek te ver af kwam te staan van het beoogde procesonderzoek.
Dee vijfde deelstudie heeft op grond van zeven case-studies inzicht verschaft in de organisatieverschillenn bij de drie activiteittypen (zie hoofdstuk 10.4). De zesde deelstudie betrof het
themaa ondernemerschap (zie hoofdstuk 6). Acht case-studies werden uitgevoerd om een indrukk te krijgen van de wijze waarop ondernemerschap zich bij de drie activiteittypen manifesteert.. In de laatste deelstudie werd, onder andere op grond van het eerder verzamelde casemateriaal,, op zoek gegaan naar de relaties tussen organisatiecultuur en koersvorming.

4.33

CASE-STUDIE ONDERZOEK

Inn de afrondende fase van het VOC-onderzoek heeft de case-studie als onderzoeksmethode
centraall gestaan. In totaal zijn in deze fase nog eens dertig case-studies uitgevoerd, tien bij
organisatiess met productactiviteiten, tien bij organisaties met projectactiviteiten en tien bij
organisatiess met inspanningsactiviteiten. Onder een case-studie wordt hier verstaan:
eeneen doelgericht onderzoek in één specifieke ondernemingssituatie, waarbij
verschijnselenverschijnselen binnen hun werkelijke context worden bestudeerd.
4.3.11

empirische

Keuze voor case-studies

Bijj het maken van een keuze voor een bedrijfswetenschappelijke onderzoeksmethode is een
tweetall aspecten van belang (Biemans & Van der Meer-Kooistra, 1994; Yin, 1994):
het doel van het onderzoek, en
de kenmerken van de te bestuderen verschijnselen.
Hett doel van bedrijfswetenschappelijk onderzoek kan zeer divers zijn. Zo kan het onderzoek
eenn open en exploratief karakter hebben, gericht op de vraag 'wat gebeurt er eigenlijk?'. In
eenn van de deelstudies betrof dit de vraag: 'hoe komen strategische innovaties feitelijk tot
stand?'' (Van Bakel & Messemaker, 1996). Voor dergelijke bedrijfskundige vragen zijn casestudiess onontbeerlijk. Andere onderzoeken kunnen een meer kwantitatief karakter hebben,
zoalss wordt weerspiegeld in de centrale vraag van een van de andere deelstudies, 'hoeveel
ondernemingenn beschikken over een missie statement?' (Elman & Wagenaar, 1994). Om dit
tee onderzoeken is een survey onder een relevante steekproef het aangewezen middel. Weer
anderee onderzoeken richten zich bijvoorbeeld op de vraag 'welke strategieën zijn succesvol?'
(o.a.. Buzzell & Gale, 1987). Voor de beantwoording van deze vraag zijn met name statistischee analyses relevant. Als laatste voorbeeld kan het befaamde 'Strategy and Structure' onderzoekk van Chandler (1962) worden genoemd, waarin de vraagstelling gericht was op de
historischee ontwikkeling van organisaties en hun strategieën. Voor een dergelijke vraagstellingg is archiefonderzoek (binnen geselecteerde cases) de aangewezen weg.
Dee kenmerken van het onderzoeksterrein die van invloed kunnen zijn op de keuze van een
onderzoeksmethode,, betreffen (Biemans & Van der Meer-Kooistra, 1994):
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het aantal en de aard van de relevante variabelen,
de mate waarin over deze variabelen vooraf reeds informatie beschikbaar is,
de mate van beïnvloedbaarheid van de variabelen, en
de actualiteit van de verschijnselen.
Algemeenn kan als richtlijn worden aangehouden, dat hoe groter het aantal variabelen en hoe
complexerr hun samenhangen, hoe slechter het onderzoek zich voor een survey en statistische
analysee leent. Dit is zeker zo wanneer over de variabelen vooraf slechts weinig informatie
beschikbaarr is. Wanneer voorts actuele verschijnselen bestudeerd moeten worden, valt ook
hett archiefonderzoek als methode af. Door Yin wordt aangegeven dat "when a 'how' or 'why'
questionquestion is being asked about a contemporary set of events over which the investigator has
littlelittle or no control", het case-studie onderzoek de aangewezen methode is (Yin, 1994). Voor
onderzoekk naar veranderingsprocessen blijkt dit meestal op te gaan. Deze processen kunnen
hett best in hun integrale samenhang worden bestudeerd, ofwel "verschijnselen die vandaag
optreden,optreden, komen voort uit het verleden en beïnvloeden de toekomst. Het gaat daarbij niet
alleenalleen om een beschrijving van een situatie op To en Ti, maar ook om de analyse van het procesces tussen beide tijdstippen" (Den hertog & Van Sluijs, 1995: 134).
Wanneerr het VOC-onderzoek zowel qua doel (inzicht in processen in hun context), als qua
kenmerkenn van het onderzoeksterrein (een groot aantal actuele en samenhangende variabelen)) wordt geanalyseerd, is het duidelijk dat de case-studie voor dit onderzoek de best passendee methode is. Gezien het contextuele karakter van het onderzoek is een zorgvuldige selectiee van de te onderzoeken cases essentieel, omdat de cases een goed voorbeeld moeten
vormenn van een specifieke context. Het feit dat processen worden bestudeerd, geeft het onderzoekk daarnaast een enigszins 'historisch' karakter. Tijdens interviews worden processen
'teruggefilmd',, omdat men daarmee "niet hoeft te wachten tot het verschijnsel zich voor de
eigeneigen ogen voltrekt" (Den Hertog & Van Sluijs, 1995).
4.3.22

Case-studies ter ontvouwing of beproeving?

Case-studiess kunnen met verschillende doelstellingen worden uitgevoerd. Naast zuiver beschrijvendee case-studies zijn twee andere typen te onderscheiden (Van der Zwaan, 1992):
de exploratieve case-studie, ter 'ontvouwing' van verschijnselen, en
de verklarende case-studie, ter 'beproeving' van hypothesen over verschijnselen.
Algemeenn aanvaard is dat voor exploratief bedrijfswetenschappelijk onderzoek de case-studie
eenn geschikte methode is, omdat hiermee met een zekere diepgang een basis kan worden gelegdd voor theorievorming. Iets minder eenduidig ligt dit bij het verklarende onderzoek. Omdatt case-studies vanwege het arbeidsintensieve karakter altijd slechts in een beperkt aantal
kunnenn plaatsvinden, bestaat soms twijfel over de mogelijkheid tot generaliseren van de uitkomsten.. Daarnaast wordt de mogelijke 'gekleurdheid' van de gegevensverzameling als een
risicorisico gezien en bemoeilijkt de veelvormigheid van het materiaal een heldere analyse. Deze
twijfelss en risico's zijn reëel. Desondanks bestaat binnen kringen van bedrij fswetenschappelijkee onderzoekers langzamerhand consensus over de mogelijkheid om case-studies in te zettenn voor verklarend, toetsend onderzoek, mits in het onderzoek de nodige waarborgen worden
ingebouwdd (Yin, 1994; Van der Zwaan, 1992; Den Hertog & Van Sluijs, 1995; Jagersma,
1993;; Vosselman, 1996).
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Hett VOC-onderzoek heeft deels een exploratief karakter en deels een toetsend. In de eerste
fasenn lag het accent op het exploratieve, later is dit verschoven naar het toetsende. De hypothesenn zijn geformuleerd om het onderzoek met een optimale focus te kunnen uitvoeren. Bij
dee toetsing stond niet de bewijsvoering voor de integrale juistheid van het theoretische kader
voorop,, maar werd de aandacht juist gericht op de diverse onderdelen hiervan. Op deze wijze
iss getracht een zo genuanceerd mogelijk beeld te verkrijgen van de werkelijke processen van
koersvormingg en hun contextuele relaties. Een en ander wordt weerspiegeld in de vraagstellingenn die bij de toetsing zijn gebruikt:
In hoeverre zijn er in de case-studies aanwijzingen te vinden die een bevestiging, dan wel
eenn ontkenning zijn van de theoretisch beschreven hypothesen?
In hoeverre vormen de aanwijzingen, voortkomend uit bovenstaande vraagstelling een
versterkingg of een verzwakking van de aannemelijkheid van de gedachtegangen die aan
dee hypothesen ten grondslag liggen?
Wanneerr tijdens het onderzoek typerende patronen werden aangetroffen, die op onderdelen
afwekenn van de hypothesen of niet waren voorzien, zijn deze zo mogelijk in exploratieve zin
opgepaktt en verder verwerkt in de analyses en conclusies.
4.3.33

Typen case-studie onderzoek

Naastt verschillende doelstellingen kunnen case-studie onderzoeken ook verschillende vormen
aannemen.. Van der Zwaan (1992) maakt in dit verband onderscheid tussen:
enkelvoudige gevalstudies
meervoudige gevalstudies, en
longitudinale gevalstudies.
Dee enkelvoudige gevalstudie heeft het voordeel dat een grote diepgang kan worden bereikt in
hett inzicht in de sociale dynamiek van de bestudeerde verschijnselen. Voor puur exploratieve
case-studiess is dit een groot voordeel. Juist doordat de onderzoeker zich onthoudt van te veel
scherpomlijndee verwachtingen vooraf, staat hij meer open voor de verschijnselen zoals ze
zichh werkelijk aan hem voordoen. De meervoudige case-studie heeft weer het voordeel dat
hett dwingt begrippen zodanig helder te formuleren dat zij bestand zijn tegen een veelheid aan
uiteenlopendee situaties, hetgeen de diepgang in het denken over de theoretische begrippen en
verbandenn stimuleert. Bovendien bevordert de meervoudige opzet de mogelijkheid tot generaliserenn van de resultaten. Den Hertog & Van Sluijs (1995) rapporteren in dit verband ook
overr een levendige discussie die in de Academy of Management Review is gevoerd tussen
Eisenhardtt en Dyer & Wilkins. Eerstgenoemde bepleit meervoudige case-studies met een
strakkee opzet op basis van een heldere theorie en toetsbare hypothesen, terwijl haar discussiepartnerss juist het accent leggen op "better stories, not better constructs", omdat diepgaande,, beschrijvende verhalen de beste basis zouden vormen voor een rijke theorie. In hun optiek
zoudenn meervoudige gevalstudies maar aanleiding geven tot oppervlakkigheid.
Bijj een longitudinale gevalstudie keert de onderzoeker met regelmatige tussenpozen terug in
dezelfdee organisatie en verzamelt dan op een gestructureerde wijze een aantal gegevens, die
inn het kader van zijn probleemstelling van belang zijn. Deze methode is bij uitstek geschikt
omm het verloop van processen op de langere termijn te volgen, maar heeft nogal wat praktischee bezwaren. In de eerste plaats neemt het een lange periode in beslag, waardoor het geduld
vann de onderzoeker danig op de proef wordt gesteld. In de tweede plaats zijn de ontwikkelingenn binnen de betreffende organisatie meestal niet door de onderzoeker beheersbaar. Zo kunnenn zich ingrijpende veranderingen voordoen in de context van de organisatie (bijvoorbeeld
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eenn overname of reorganisatie) of in de houding van de organisatie naar de onderzoeker,
waardoorr deze niet meer in staat is de noodzakelijke gegevens te verzamelen of zelfs helemaall niet meer wordt toegelaten (zie enkele ervaringen in Den Hertog & Van Sluijs, 1995:
159). .
Inn het VOC-onderzoek is in elke fase gekozen voor meervoudige case-studie onderzoeken.
Ditt werd met name ingegeven door het feit dat vanaf het begin naar contextuele relaties is
gezocht,, waardoor steeds diverse contexten noodzakelijk waren om een zinvolle vergelijking
mogelijkk te maken. Deze keuze stelt wel specifieke eisen aan de onderzoeksopzet.
4.3.44

Eisen aan het case-studie onderzoek

Veell case-studie onderzoeken blijken in de praktijk niet zorgvuldig genoeg te worden opgezet.. Ten onrechte lijkt men ervan uit te gaan dat deze methode met grote vrijheidsgraden ten
aanzienn van voorbereiding en uitvoering gepaard kan gaan. Van der Zwaan stelt in dit verbandd dat case-studie onderzoek "extreem vatbaar is voor methodologische nonchalance"
(1992:: 76). Juist vanwege het 'zachte' karakter van de methode, is expliciete aandacht noodzakelijkk voor het design van het onderzoek en voor de controleerbaarheid van de resultaten.
Doorr verschillende schrijvers worden voorwaarden gedefinieerd waaraan case-studie onderzoekk behoort te voldoen (o.a. Jagersma, 1993; Yin, 1994; Den Hertog & Van Sluijs, 1995).
Hett meest helder worden ze uitgewerkt door Yin, die een viertal criteria aanreikt:
constructvaliditeit,
interne validiteit,
externe validiteit, en
betrouwbaarheid.
Bijj constructvaliditeit is de vraag aan de orde of de waarnemingen tijdens het onderzoek wel
dee vooraf gedefinieerde begrippen afdekken. Met andere woorden, wordt gemeten wat gemetenn moet worden? Volgens Yin zijn er drie manieren om de constructvaliditeit te waarborgen.. Ten eerste verdient het de voorkeur niet op één bron af te gaan, maar gegevens uit meerderee bronnen te verzamelen. Ten tweede dient de consistentie van de 'keten van bewijsvoering'' continu te worden bewaakt, bijvoorbeeld door een kritische buitenstaander. En ten derde
iss het altijd van belang om de resultaten van het onderzoek tussentijds te laten evalueren door
sleutelinformantenn in de onderzochte organisaties. In het VOC-onderzoek is steeds gebruik
gemaaktt van meerdere informatiebronnen. Zo zijn in elke case-studie twee interviews afgenomen,, waarin zowel open als gesloten vragen zijn gesteld. Daarnaast is gebruik gemaakt van
aanvullendee documenten. Alle informatie uit de case-studies is op meerdere momenten teruggekoppeldd met de respondenten en in het projectteam voortdurend kritisch bekeken.
Dee interne validiteit geeft aan in hoeverre de oorzakelijke verbanden die in het onderzoek
wordenn gevonden daadwerkelijk 'hard' zijn. Is er bijvoorbeeld niet een derde factor in het
spell die een verklaring kan vormen voor de samenhang tussen de eerste twee? Zijn er eventueell nog andere verklaringen denkbaar? Een manier om de interne validiteit te bewaken is
'patternn matching', waarbij een vooraf verwacht patroon wordt vergeleken met het patroon
datt in het onderzoek is waargenomen. Wanneer de diverse stappen van het patroon overeenkomen,, is dit een aanwijzing dat de verwachte samenhang inderdaad is aangetroffen. Een
anderee methode is om expliciet op zoek te gaan naar alternatieve verklaringen voor de gevondenn verschijnselen. In feite is dit een vorm van exploratieve theorievorming, die kan wordenn uitgevoerd als tegenhanger van de vooraf geformuleerde theorie. Op deze wijze krijgt de
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onderzoekerr er gevoel voor of andere verklaringsgronden even plausibel zijn als de vooraf
geformuleerdee theorie. Bovendien adviseert Yin, indien mogelijk, het gebruik van tijdreeksen.. Hierbij worden de meetgegevens van een beperkt aantal zinvolle parameters afgezet op
eenn tijd-as. Het patroon dat op deze wijze zichtbaar wordt zou moeten corresponderen met de
gegevenss uit de case-studie. Bij het VOC-onderzoek heeft het theoretische kader steeds als
uitgangspuntt gediend bij elke stap in de analyse. Hierin is een aantal verwachte 'patronen'
opgenomenn ten aanzien van de koersvorming bij de verschillend typen organisaties. In die zin
heeftt dus 'pattern matching' continu plaatsgevonden. Daarnaast is voortdurend een kritische
houdingg aangenomen aangaande oorzaak-gevolg relaties en zijn steeds ook andere verklaringsgrondenringsgronden afgewogen. Een en ander hangt samen met het deels exploratieve karakter v
hett onderzoek.
Bijj de externe validiteit staat de generalisatievraag centraal. Zijn de gegevens uit de casestudiess wel representatief voor andere organisaties? Zoals al eerder werd aangegeven kan
dezee externe validiteit vooral gewaarborgd worden door een gedegen theorievorming vooraf,
eenn goede selectie van de cases en door herhaling van het onderzoek in zoveel mogelijk situaties.. In het VOC-onderzoek is gekozen voor een meervoudige case-studie met in totaal dertigg cases. Voor een case-studie onderzoek is dit een aanzienlijk aantal. Bovendien zijn de
casess zorgvuldig geselecteerd op grond van het theoretische kader, de Basis Activiteiten Typologie.. Daarnaast is aandacht besteed aan de keuze van de cases binnen elk activiteittype,
waarbijj is gestreefd naar een spreiding over verschillende bedrijfstakken. Voor de analyse
vann de gegevens uit de gesloten vragen is tevens een statistische verantwoording gegeven (zie
hoofdstukk 13).
Hett laatste criterium betreft de betrouwbaarheid van het onderzoek. Hierbij gaat het om de
vraagg of het onderzoek voldoende objectief wordt uitgevoerd. Met andere woorden, zouden
anderee onderzoekers tot dezelfde uitkomsten zijn gekomen? In het kader van dit criterium is
hett van belang dat de onderzoeker nauwkeurig verslag doet van alle stappen in het onderzoek
enn van alle gemaakte keuzen. Yin benadrukt in dit verband ook het belang van een systematischh opgezette 'case-study database', waarvan later door collega-onderzoekers gebruik kan
wordenn gemaakt. Tijdens het VOC-onderzoek is systematisch te werk gegaan. Steeds is op
gestandaardiseerdee wijze verslaglegging gedaan van alle interviewgegevens en van alle casestudiee analyses. Deze zijn te vinden in de diverse onderzoeksverslagen.

4.44

SAMENVATTING

Inn de opzet van het VOC-onderzoek heeft in de beginfasen het accent gelegen op de opbouw
vann het model en de formulering van de hypothesen. Hiertoe is naast uitgebreide literatuurstudiee een twintigtal exploratieve case-studies uitgevoerd. In de laatste fase is een case-studie
onderzoekk uitgevoerd bij nog eens dertig organisaties. In deze case-studies is naar aanwijzingenn gezocht ter bevestiging of ontkenning van de VOC-hypothesen. Het onderzoek is vormgegevenn als project, waarmee op gestructureerde wijze invulling is gegeven aan de methodologischee eisen die op basis van de uitgangspunten van Yin aan een case-studie behoren te
wordenn gesteld.
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