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Abstract 

This final thesis examines what advantages and disadvantages are experienced by 

suppliers who participate in e-auctions. The objective of the research is to suggest ways 

to improve future e-auctions. Most suppliers see more disadvantages than advantages 

of using e-auctions and have a negative attitude towards them. This negative attitude 

towards e-auctions can be transformed toa positive one by improving the profitability of 

using e-auctions, ensuring that procurement specifications are clear and by increasing 

the trust in e-auctions and its commercial result. E-auction software providers/advisors 

can play an important role in improving e-auctions. 
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Management samenvatting 

Bij veilingen zijn een inkopende partij en (potentiële) leveranciers betrokken. Uit de 

literatuur blijkt dat inkopers positief tegenover het middel e-auctions staan, maar hoe zit 

dit met de verkopende kant? Door te onderzoeken hoe leveranciers e-auctions ervaren 

en wat ze positief of negatief aan e-auctions vinden, kunnen in de toekomst eventuele 

knelpunten voorkomen worden. E-auction software providers kunnen de verkregen 

informatie gebruiken om e-auctions efficiënter te maken waardoor e-auctions beter 

inspelen op de wensen van inkopers en leveranciers. 

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase is de ontwikkeling van het 

theoretische raamwerk tot stand gekomen. Fase 1 bestaat uit literatuuronder-zoek, 

deskresearch en interviews. De koppeling van theorie, interviews en deskresearch 

heeft geleid tot een theoretisch raamwerk. Dit raamwerk bestaat uit verwachte voor- en 

nadelen van e-auctions en een verwachting welke factoren (positieve) invloed hebben 

op hoe leveranciers e-auctions ervaren. In fase 2 werd het theoretische raamwerk 

getoetst, dit is gedaan met behulp van een online-enquête. De enquête is gestuurd 

naar alle leveranciers die ooit hebben meegedaan aan een veiling met de Negometrix 

software. 

Uit de analyse blijkt dat leveranciers vinden dat er meer nadelen dan voordelen aan e

auctions verbonden zijn. Leveranciers identificeerden 2 voordelen en 17 nadelen. Het is 

echter niet bewezen dat de nadelen ook daadwerkelijk nadelen zijn of dat leveranciers 

dit alleen als nadeel voelen. Hoe je het echter ook wendt of keert, leveranciers staan 

niet positief tegenover e-auctions. Als grootste voordeel geven leveranciers aan: de 

kortere doorlooptijd van de prijsonderhandelingen en als grootste nadeel de 

verminderde winst. 

Er is tevens onderzocht welke factoren (positieve) invloed hebben op hoe leveranciers 

e-auctions ervaren. Het bleek dat 3 factoren het gevoel dat leveranciers hebben over e

auctions kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn: winst, specificatie en vertrouwen. 

Il 
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Oplossingsrichtingen 

Leveranciers zullen goed moeten kijken naar de prijsopbouw van hun producten of 

diensten. Zijn er mogelijkheden om in de kosten te snijden. Door een positief 

onderscheidend product op de markt te brengen kan een leverancier meer vragen voor 

een product waardoor de winst hoger kan zijn . Leveranciers kunnen zelf e-auctions 

gebruiken om zo lagere inkoopprijzen te krijgen. 

Het opstellen van heldere eenduidige specificaties is geen eenvoudige klus. E-auction 

adviesbureaus hebben veel ervaring, deze ervaring kan gebruikt worden voor de 

selectie van niet-prijscriteria, de wegingen hiervan, eenduidig en helder opstellen van de 

eisen en het geven van trainingen in het gebruik van de e-auction software. 

Het ontwikkelen van productmodellen is geen overbodige luxe. Productmodellen zijn 

modellen waar alle criteria en wegingsfactoren voor een bepaalde veiling inzitten. Deze 

productmodellen zullen zich vormen in de loop van de jaren en zullen per veiling op de 

eisen van de inkopende organisatie aangepast moeten worden. De productmodellen 

zouden eventueel samen met verschillende leveranciers opgesteld kunnen worden 

zodat ook hun kennis en kunde gebruikt wordt om TCO te krijgen. 

Het is belangrijk dat zowel de leverancier als de inkopende partij beschermd wordt. Voor 

de veiling moeten er duidelijke en heldere afspraken zijn, de leveranciers moeten er 

zeker van zijn dat er een eerlijk speelveld is. E-auction software providers kunnen hier 

een belangrijke rol spelen. Ze kunnen toezicht houden op het gehele proces waardoor 

de belangen van beide partijen gegarandeerd worden. 

Het geven van feedback is belangrijk om te zorgen dat e-auctions op een hoger niveau 

komen. Door achteraf feedback te geven kunnen leveranciers leren wat de inkopende 

partij belangrijk vindt. Deze feedback is niet alleen belangrijk voor de leveranciers maar 

ook voor de inkopende partijen. Ze kunnen van elkaar leren waar er verbeteringen 

mogelijk zijn zodat bij toekomstige veilingen de leverancier weet wat de klant wil en de 

klant weet wat er beter kan aan de veiling. 
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1 Inleiding en doelstelling onderzoek 

1.1 Achtergrond 

Aan het einde van het vorige decennium werd voorspeld dat internet de wereld 

rigoureus zou veranderen. Internet zou ook de wereld van de inkopers op zijn kop zetten 

In 1999 werd het woord e-procurement voor het eerst aan de Nederlandse taal 

toegevoegd (Harink 2003). E-procurement is een paraplubegrip waaronder ook de term 

e-auctions valt. Loo (2004) heeft verschillende definities van e-procurement met elkaar 

vergeleken en is tot de volgende definitie gekomen: 

Harink (2004) heeft een model beschreven waarin de verschillende vormen van e

procurement zijn verwerkt (Figuur 1 ). Als uitgangspunt van zijn model heeft Harink het 

inkoopmodel van van Weele (2002) gebruikt. Harink heeft drie extra fasen aan het 

model toegevoegd, namelijk: nader specificeren, nader selecteren en nader 

contracteren. Deze drie extra stappen kunnen gebruikt worden indien er een nadere 

overeenkomst binnen een raamcontract gewenst is (bijvoorbeeld bij uitzendkrachten). 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het inkoopproces (e-transacting) en het 

managementproces (e-informing). E-transacting ondersteunt het operationele 

inkoopproces en maakt gebruik van internettechnologieën bij het specificeren, 

selecteren, contracteren, bestellen, bewaken en bij de nazorg. E-informing ondersteunt 

het tactisch gedeelte van het inkoopproces en betreft het ontvangen, eventueel 

bewerken en verdelen van inkoopinformatie met behulp van internettechnologie. 

Figuur 1 geeft het e-procurement model van Harink weer, dit model onderscheidt acht 

vormen van e-procurement. De e-procurement vormen kunnen op meerdere plaatsen in 

1 
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het procesmodel geplaatst worden. Hier zijn ze op de positie geplaatst waar ze het 

meest van toepassing zijn. 

Management 

Specificeren Selecteren Contracteren 
Nader Nader Nader 

Bestellen Bewaken Nazorg 

specificeren selecteren contracteren 

Figuur 1 E-procurement model (Harink 2003) 

(1) Purchasing lntelligence 

Management informatie systeem om de uitgaven te analyseren 

(2) E-Contract Management 

Brengt aspecten van contracten met leveranciers in kaart zodat men acties 

kan ondernemen 

(3) E-Sourcing 

Helpt bij het zoeken naar "nieuwe" leveranciers 

(4) Collaborative Product Commerce 

Stroomlijnt de samenwerking met de leveranciers. Deze vorm is bij voorkeur 

geschikt op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe producten. 

(5) E-Tendering 

Om professionele selectie uit te voeren van leveranciers 

(6) E-Reverse Auctioning 

Veiling waarbij leveranciers bieden op diensten en/of goederen 

(7) Web-Based Enterprise Resource Planning (ERP) 

Koppelt ERP-systemen met behulp van internet technologieën 

(8) E-Ordering 

Systeem waarmee producten door middel van internettechnologie op 

elektronische wijze aangevraagd en besteld kunnen worden. 

Dit rapport beperkt zich tot de e-procurement vorm e-reverse auctioning. Reverse wil 

zeggen dat de internet veilingen door de inkopende partij worden georganiseerd. De 

inkopende partij maakt een vraag naar een product of dienst bekend, waarop de 

2 
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leveranciers een bod kunnen uitbrengen. Vanaf nu wordt e-reverse e-auction in de tekst 

aangeduid als e-auction of e-auctions. De reden dat er gekozen is voor het onderwerp 

e-auctions is dat er nog relatief weinig onderzoek naar gedaan is, met name vanuit de 

leverancierskant. E-auctions zijn echter wel een bekend instrument. Door de knelpunten 

bij leveranciers te bepalen kan in de toekomst de werking van e-auctions worden 

geoptimaliseerd zodat beter kan worden ingespeeld op de wensen van inkopers en 

leveranciers. 

E-auctions zijn nog niet zo lang gelden ontstaan in de auto-industrie en sindsdien is 

deze manier van contracteren wijd verspreid. E-auctions geven inkopers de mogelijkheid 

om de onderhandelingen binnen een paar uur af te ronden met als resultaat een 

marktconforme prijs, eindigend in een inkoop-contract. Uit gegevens van Negometrix1 

blijkt dat Shell sinds 2000 al 15.000 e-auctions heeft uitgevoerd. Volkswagen geeft op 

haar internetsite aan dat ze alleen al in 2005, 2.300 e-auctions gehouden hebben met 

een gezamenlijke contractwaarde van 8, 7 miljard euro. Aan de veilingen van 

Volkswagen over 2005 hebben circa 13.800 aanbieders deelgenomen2 
. 

De inkopende partij beslist of er gebruik gemaakt wordt van een e-auction of een face

to-face onderhandeling (F2F). Het voornaamste voordeel van e-auctions voor de 

inkopers is: lagere kosten voor goederen of diensten (Beall et al. 2003). Beall et al. 

(2003) en Hartley (2003) geven een gemiddelde prijsverlaging van 15% ten opzichte van 

historisch contracten die niet met behulp van e-auctions tot stand waren gekomen. Als 

de prijzen omlaag gaan zullen waarschijnlijk ook de winsten van de leveranciers omlaag 

gaan. 

De meeste artikelen die vanuit de inkopende kant geschreven zijn over e-auctions 

bevestigen de scherpere prijzen en positieve verhalen. Het voorgaande wordt 

geïllustreerd met het navolgende citaat uit een artikel over e-auctions in: 

1 Negometrix: e-reverse auction software provider 
2 http://www.vwgroupsupp/y.com/b2blvwb2b folderlsupp/ypubliclenlplatformlfacts.html laatst gezien 30-4-
2006 

3 
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"Now, when we do a reverse auction here we have a party for the staff .... They 

come in and watch the prices keep going down." (Teague 2005) 

Wil de leverancier een kans maken om de opdracht binnen te halen dan zal hij deel 

moeten nemen aan de e-auction. Leveranciers zijn over het algemeen minder te 

spreken over e-reverse auctions. Een artikel van september 2005 begint met de 

volgende typerende zin: 

"Most everyone hates "reverse" auctions, except the buyers who set them 

up .... "(O/sztynski 2005) 

Uit de bovenstaande citaten blijkt dat inkopers en leveranciers heel anders tegen e

auctions aankijken. De overeenkomst tussen leveranciers en de inkopende partij is dat 

beiden winst willen maken. Inkopers willen de prijs van de aan te schaffen diensten of 

goederen minimaliseren en leveranciers willen hun verkoop vergroten door lange termijn 

relaties met de nadruk op kwaliteit en levering (Jap 2003). 

4 
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1.2 Onderzoeksvraag 

Dit rapport gaat dieper in op wat leveranciers van e-auctions vinden. Uit de literatuur 

blijkt dat niet alle leveranciers positief zijn over het inzetten van e-auctions. Om te 

onderzoeken hoe in de toekomst leveranciers een positievere houding ten opzichte van 

e-auctions kunnen krijgen, zijn in overleg met de Technische Universiteit Eindhoven en 

Negometrix de volgende vragen opgesteld : 

Onderzoeksvraag 

Hoe ervaren leveranciers B2B e-reverse auctions? 

Subvragen 

1. Wat ervaren leveranciers als positief aan e-reverse auctions? 

2. Wat ervaren leveranciers als negatief aan e-reverse auctions? 

3. Welke rangorde kan men aan deze ervaring geven? 

4. Hoe kan een e-auction software provider3 de negatieve gevoelens verminderen of 

de positieve gevoelens versterken 

Het onderzoek richt zich niet specifiek op één softwareleverancier. De adviezen en de 

constateringen met betrekking tot de voordelen en nadelen die door geënquêteerden en 

geïnterviewden gegeven zijn, gaan over e-auctions en e-auction software providers in 

het algemeen. 

3 Een e-auction software provider is een externe partij die de e-auction software ontwikkelt, levert en 
beheert. De meeste e-auction software providers leveren niet alleen software maar ook advies over hoe 
de auction opgezet en aangepakt moet worden. 

5 
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1.3 Relevantie 

Bij veilingen zijn een inkopende partij en (potentiële) leveranciers betrokken. Er zijn 

diverse onderzoeken gedaan vanuit de inkopende kant, maar relatief weinig onderzoek 

is er gedaan naar de leverancierskant. Door te onderzoeken hoe leveranciers e-auctions 

ervaren en wat positief of negatief aan e-auctions is, kunnen in de toekomst eventuele 

knelpunten4 voorkomen worden. E-auction software providers kunnen de verkregen 

informatie gebruiken om e-auctions efficiënter te maken waardoor e-auctions beter 

inspelen op de wensen van inkopers en leveranciers. 

1.4 Opbouw onderzoek 

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase is de ontwikkeling van het 

theoretische raamwerk tot stand gekomen. In de tweede fase komt de praktijktoetsing 

aan bod. 

Fase 1 Ontwikkeling theoretisch raamwerk 

In de eerste fase is er literatuuronderzoek gedaan naar de achtergronden van e

auctions. Er is onderzocht wanneer e-auctions geschikt zijn , wat de voor- en nadelen 

zijn voor leveranciers en hoe leveranciers tegen e-auctions aankijken. Door de literatuur 

te bestuderen is er een eerste beeld verkregen van hoe leveranciers e-auctions 

ervaren. Het theoretisch raamwerk is aangevuld met informatie verkregen uit 

verschillende interviews met leveranciers en medewerkers van Negometrix en uit 

deskresearch. De deskresearch bestaat uit aanwezige informatie die bij Negometrix in 

de loop der jaren is verzameld. Bij deskresearch zijn met name enquêtes van belang; 

deze enquêtes zijn gehouden onder leveranciers na afloop van e-auctions. De 

koppeling van theorie, interviews en deskresearch heeft geleid tot een theoretisch 

raamwerk. Dit raamwerk bestaat uit verwachte voor- en nadelen van e-auctions en een 

4 Voorbeelden van knelpunten zijn: problemen met winst, specificatie, etc (zie paragraaf 4.3). Een 
mogelijk gevolg van de knelpnten zou kunnen zijn dat levernciers niet "actief' meer deelnamen aan 
veilingen. 

6 
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verwachting welke factoren (positieve) invloed hebben op hoe leveranciers e-auctions 

ervaren. 

Fase 2 Toetsing 

Om de onderzoeksvraag en subvragen te beantwoorden is er een enquête toegestuurd 

aan alle bedrijven die als (potentiële) leverancier bij één of meerdere veilingen van 

Negometrix genoteerd stonden. Uit de toetsing komt naar voren wat leveranciers als 

voor- en nadeel ervaren en welke factoren leiden tot hoe leveranciers e-auctions 

ervaren. Uiteindelijk worden er aanbevelingen gegeven hoe er in de toekomst met 

leveranciers en e-auctions omgegaan kan worden. 

Onderzoeksmodel 

In Figuur 2 is het gebruikte onderzoeksmodel te beschreven. 

Interviews ~ ~ Fase 1 
• Leveranciers 

• Negónietrix 

Literatuur ,, 
onderzoek Theoretisch 

1 

IH, Fase 2 -r-+ 
Desk 

raamwerk 
,, 

Research ~, Hoe ervaren 
~ leveranciers ... 

E-auctions en 
11Mrf.f !\f.ijij:~fit(ll, ' 

aanbevelingen 

.]Enquête ~ ~,, 

Figuur 2 Onderzoeksmodel 
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1.5 Opbouw verslag 

In hoofdstuk 2 worden e-auctions vanuit de literatuur benaderd. De theorie uit dit 

hoofdstuk dient als uitgangspunt voor de overige hoofdstukken. In hoofdstuk 3 wordt op 

kleine schaal de theorie aangevuld met de praktijk en worden de theorie en praktijk 

samengevoegd. Hoofdstuk 3 dient als basis voor de enquête. Naast de voor- en 

nadelen zijn hier de hypothesen opgesteld die antwoord moeten geven op de vraag 

wanneer leveranciers positief of negatief tegenover e-auctions staan. In hoofdstuk 4 

worden de resultaten van de enquête besproken. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, 

zijn de interpretaties van de resultaten en de adviezen te vinden. 

8 
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2 Theoretische verkenning 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de theorie van e-auctions. In paragraaf 2. 1 

wordt de door mij gehanteerde definitie van e-reverse auctions gegeven en wordt de 

"vloek van de winnaar" toegelicht. In Paragraaf 2.2 wordt gekeken wanneer het houden 

van veilingen interessant is, voor welke producten is deze vorm geschikt en waar moet 

men rekening mee houden als men wil veilen. Paragraaf 2. 3 beschrijft de voor- en 

nadelen van veilen voor leveranciers en wat leveranciers en inkopers kunnen om de 

negatieve gedachten die levernciers erover hebben te reduceren. De laatste paragraaf 

gaat in op de vraag wat de toekomst van e-auctions zal zijn. 

2. 1 Definities 

Er zijn verschillende vormen van veilen, de meest bekende typen zijn: English-, Dutch-, 

Vickery-, Yankee auction en first-price-sealed-bid. Bij veilingen is er een onderscheid 

tussen forward- en reverse auctions. In Bijlage 2 worden de verschillende 

verschijningsvormen toegelicht. Dit rapport beperkt zich tot de English reverse auction 

English auction: 

bij een English auction bieden bieders tegen elkaar op totdat er geen nieuw bod meer 

geplaatst wordt. De winnende partij is de partij die het beste bod geplaatst heeft. Dit type 

veiling komt wereldwijd het meeste voor (Lucking-Reiley 1999). Voorbeelden van 

English auctions zijn de veilingen op E-bay en kunstveilingen. 

Reverse auction: 

een reverse auction is een veiling waar een inkopende organisatie een bepaalde 

behoefte aan producten of diensten kenbaar maakt, potentiële leveranciers plaatsen 

hun bod. 

E-auctions zijn een onderdeel van e-procurement (zie pagina 2). Er zijn verschillende 

omschrijvingen van e-reverse auctions, deze omschrijvingen ontlopen elkaar niet veel. 
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In Bijlage 3 zijn drie definities te vinden van e-auctions waaruit de definitie afgeleid is die 

in dit verslag gebruikt wordt. Als definitie voor e-reverse auctions wordt in deze studie de 

volgende definitie gehanteerd: 

Vloek van de winnaar 

Een bekend verschijnsel bij auctions is de "winner's curse" ofwel de "vloek van de 

winnaar". De "vloek van de winnaar'' houdt in dat de leverancier het aangeboden product 

verkeerd heeft ingeschat of zich zelf niet meer in de hand heeft waardoor hij een te 

scherp bod doet. In Figuur 3 zijn de mogelijke gevolgen van de "vloek van de winnaar" 

te zien, het gevolg van de te lage bieding is dat er een situatie kan ontstaan waar de 

leverancier en/of zelfs de inkopende partij verliezer wordt (Heek 2002, Kern et al. 2002). 

Er kan dan geconcludeerd worden dat de winnaar eigenlijk een verliezer is. De "vloek 

van de winnaar'' is verweven met het negatieve oordeel dat leveranciers over e-auctions 

vellen (zie paragraaf 2.3). Een goed voorbeeld van de "vloek van de winnaar" is de 

veiling van de UMTS frequenties. De leveranciers hebben astronomisch hoge prijzen 

betaald die ze "nog" niet hebben kunnen terugverdienen (Heek 2002). 
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Figuur 3 "Vloek van de winnaar" (Kern et al. 2002) 

Er zijn een aantal opties die de leverancier heeft als hij geconfronteerd wordt met "de 

vloek van de winnaar" (Kern et al. 2002). Hij kan zijn verlies accepteren en volgens 

afspraak leveren, opnieuw onderhandelen, het contract voortijdig beëindigen of 

proberen te bezuinigen door mindere kwaliteit en/of service te leveren. Wanneer de 

leverancier zijn verlies neemt en volgens afspraak levert, pakt het positief uit voor de 

inkopende partij . Zodra de leverancier één van de andere opties kiest betekent dit dat 

de inkopende partij met de gevolgen daarvan geconfronteerd wordt. . De inkopende 

partij zou dan eventueel voor de leverancier kunnen kiezen die bij de veiling als tweede 

is geëindigd. 

Bij een onderzoek onder leveranciers van vliegtuigonderdelen gaf 70% van de 

leveranciers aan dat ze, als gevolg van e-auctions, actief op zoek waren naar 

mogelijkheden om de inkopers een hogere prijs in rekening te brengen (Emiliani et al. 

2004). Ook komt het voor en Jan Siderius directeur van Negometrix heeft dat 

meegemaakt, dat leveranciers de lage prijs die bedongen was door een veiling trachten 

te compenseren door aan andere inkopende partijen een hogere prijs te berekenen .. 

Voor de inkopende partij, die de (te lage) prijs heeft bedongen pakt dit dan dubbel goed 

uit: A omdat ze zelf een lage contractprijs kregen en B omdat concurrenten minder 

voordelige contracten kregen. 
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Bij een onderzoek naar het in IT outsourcing middels tendering, bleek dat 15 van de 85 

leveranciers door de "vloek van de winnaar'' getroffen waren In 12% van de gevallen 

leidde dit tot ernstige problemen voor zowel de leverancier als de inkopende partij (Kern 

et al. 2002). In Bijlage 3, Figuur 8 is te zien dat uit een onderzoek onder IT outsourcing 

bleek dat er in meer dan 80% van de gevallen geen sprake was van "de vloek van de 

winnaar" (kern et al. 2002). 

2.2 Keuze van veilen 

Hoe weet een inkoper of een e-auction in een bepaald geval geschikt is als 

inkoopmethode? Het antwoord op deze vraag hangt af van verschillende zaken. In deze 

paragraaf worden een aantal adviezen gegeven wanneer men kan veilen en waar op 

gelet moet worden. Er is geen eenduidig stappenplan dat men kan doorlopen om te 

bepalen of e-auctions geschikt zijn. Hier volgt een korte toelichting op de inhoud van 

deze paragraaf: eerste moet een bedrijf het idee hebben om een veiling te organiseren, 

van wie komt dit (2 .2.1 Wie is de initiator?). Er moet ook gekeken worden of een e

auction bij de strategie van het bedrijf past en of het bedrijf er "klaar" voor is (2 .2.2 Wat 

wil de organisatie en is ze er klaar voor?). Niet alle producten zijn geschikt om te veilen, 

maar welk producten wel (2.2.3 Welke producten zijn geschikt?). Wordt de productgroep 

in één of meerdere veilingen geveild (2.2.4 Eén of meerdere veilingen?). Als men weet 

welk product men gaat veilen moet men bepalen of en welke criteria men meeneemt 

(2.2.5 Met of zonder Kwaliteit?). Tenslotte zijn nog een aantal adviezen gegeven waar 

men op moet letten als men een veiling wil organiseren (paragraaf 2.2.6). 

2.2.1 Wie is de initiator? 

Het idee van een e-auction kan op twee manieren aangedragen worden, top-down of 

bottom-up (Beall et al. 2003). Bij top-down bepaalt het top management van een 

organisatie dat er een e-auction komt. Wanneer het initiatief om een e-auction te houden 

vanuit inkoopmanagers komt, spreekt men van een bottom-up aanpak. 
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In beginsel is er bij de 2 methoden een verschil in weerstand binnen de organisate te 

verwachten. Bij top-down komt de weerstand alleen vanuit de inkoopafdeling. Wanneer 

er een bottom-up benadering is, kan men ook weerstand verwachten vanuit de 

marketing-, IT- en productieafdeling (Beall et al. 2003). De kans dat er weerstand komt 

bij het invoeren van e-auctions is aanzienlijk. Deze weerstand kan men verminderen 

door werknemers te informeren en te trainen. Een andere manier is om de inkopers mee 

te laten denken over de auction processen (Beall et al. 2003). 

2.2.2 Wat wil de organisatie en is ze er klaar voor? 

Voordat men een veiling gaat houden zal er eerst onderzoek gedaan moeten worden of 

auctions binnen de strategie van de organisatie passen en of de organisatie klaar is 

voor een e-auction. 

Dit gebeurt met de EPOS-methode, met behulp van deze methode kan een organisatie 

de geschiktheid van één of meerdere vormen van e-procurement bepalen. Dit bepalen 

gebeurt op basis van twee invalshoeken: "lst" en "soll" (Harink 2003). Eerst wordt er 

gekeken wat de organisatie wil. Vanuit de visie en doelstellingen van een organisatie 

kan men de gewenste processen, organisatiestructuur en systemen afleiden ('Soll'

situatie). Men kan nu kijken of een e-procurement vorm bijdraagt aan de 

(inkoop)doelstellingen van de organisatie. 

Als men weet wat men wil is het tijd om de huidige situatie in kaart te brengen ('lst"

situatie). In welke mate is de organisatie klaar voor het invoeren ven een e-procurement 

vorm? Het verschil tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie (na invoering 

van een vorm van e-procurement) is bepalend voor het antwoord op de vraag hoe 

geschikt een vorm van e-procurement is. In Bijlage 1 is de EPOS-methode beschreven. 

Een situatieschets: een bedrijf wil e-auctions invoeren maar iedere afdeling maakt zijn 

eigen contracten. Door volumebundeling kan men een beter contract afsluiten, de 

verantwoordelijkheid voor de contracten zal bij één afdeling gelegd moeten worden. Men 

moet rekening houden wat de contractuele barrières per afdeling zijn. 

13 



K. Veltman E-reverse auctions: de leverancierskant 

Het zou kunnen zijn dat het management wil dat er op inkoop bespaard wordt. Indien 

men wil besparen dan kan men e-procurement gebruiken om drie redenen, namelijk: 

maverick buying, transactiekosten en leveraged buying (Van Weele, Lakemond et al. 

2003). Maverick buying is buiten de bestaande contracten om inkopen. Met de aanpak 

van maverick buying kan tussen de 5 á 10% bespaard worden. Een inkoopbesparing 

kan zich ook richten op de transactiekosten. Door het efficiënt inrichten van het 

inkoopproces kan men een besparing van 1 tot 3% realiseren. Als laatste kan men aan 

leveraged buying doen, dit kan men doen door inkoopbundeling binnen de organisatie 

dan wel binnen verschillende onderdelen van de organisatie. Met leveraged buying kan 

men een besparing van 10 tot 40% realiseren. E-auctions zijn uitermate geschikt voor 

leveraged buying (Beall et al. 2003; Van Weele, Lakemond et al. 2003). De belangrijkste 

reden om voor een e-reverse auction te kiezen is om de prijs te drukken aldus Jap 

(2002). Men kan door volumebundeling contracten met betere voorwaarden afsluiten. 

2.2.3 Welke producten zijn geschikt? 

Als men weet dat de organisatie klaar is voor e-auctions kan men gaan kijken welke 

producten in aanmerking komen. Aan de hand van de inkoop portfolio matrix van Kraljic 

(1983) kan aangegeven worden welke productcategorieën in meer of mindere mate 

geschikt zijn voor e-auctions. Het meeste geschikt voor e-reverse auctions zijn de 

hefboomproducten (Van Weele 2002; Beall et al. 2003; Santema 2004; Bokelman 

2005). E-auctions worden in drie van de vier kwadranten toegepast, alleen in het 

strategische kwadrant niet (Beall et al. 2003). Van Weele (2002) geeft aan dat de 

hefboomproducten en een deel van de routine producten geschikt zijn voor veilen. 

Strategische items zijn niet geschikt om te veilen omdat hier vaak een langdurige 

strategische samenwerking een rol speelt en de overstapkosten hoog zijn (Beall et al. 

2003). Bokelman (2005) en het software bedrijf Negometrix geven beiden aan dat een 

deel van zowel de strategische- als routine producten geschikt zijn voor e-reverse 

auctions (Figuur 4). Als men de producten goed kan specificeren kan men een e-auction 

houden, dus ook voor startgische producten aldus Bokelman (2005). 
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Figuur 4 Inkoopproduct Portfolio (Kraljic 1983) 

Binnen de productgroepen is een groot aantal verschillende producten. Niet alle 

producten zijn even geschikt voor e-auctions. Uit de literatuur zijn een aantal kenmerken 

naar voren gekomen waaraan voldaan moet worden indien men een succesvolle e

reverse auction wil houden (vanuit inkopende partij gezien). Hieronder staat de definitie 

van een succesvolle en een niet-succesvolle e-reverse auction (Beall et al. 2003; Carter, 

Kaufmann et al. 2004): 

In Tabel 1 worden elementen/voorwaarden omschreven die van belang zijn voor de 

vraag of een product geschikt zal zijn om te veilen. Onder product moet ook dienst 

verstaan worden. In de laatste kolom is het advies van Negometrix5 te zien. Alle items 

uit de tabel worden toegelicht. De items vullen elkaar aan en er zit geen rangorde in. 

Alle items zijn per veiling verschillend en hebben geen vaste ondergrens, behalve het 

item: aantal leveranciers. Het heeft geen zin om een veiling te houden met minder dan 

twee leveranciers. 

5 http:llwww.negometrix.com/contentlworkshop20051workshopoct05 fileslframe.htm laatst gezien 30-4-
2006 
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Tabel 1 Elementen/voorwaarden waar aan voldaan moet zijn om een e-auction te houden 
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Goede specificaties zijn belangrijk om alle leveranciers een duidelijk beeld te geven van 

wat er gevraagd wordt zodat ze een geschikt bod kunnen plaatsen (Smeltzer and Carr 

2002). De specificaties moeten meetbaar gemaakt worden zodat leveranciers een bod 

uit kunnen brengen waar ze zich in kunnen vinden (Beall et al. 2003). Wanneer de 

specificaties niet goed opgesteld zijn, zal dit invloed hebben op de leverancier en de 

uitkomst van de veiling. 
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Overstapkosten 

De overstapkosten kunnen hoog zijn, en bestaan onder andere uit het testen van een 

leverancier, het zoeken naar nieuwe leveranciers, onderhandelingskosten en het 

opbouwen van een nieuwe relatie (Wagner and Schwab 2004). In het algemeen geldt 

dat hoe lager de overstapkosten zijn hoe beter het product geschikt is voor e-reverse 

auctions omdat overstapkosten de potentiële winst verminderen (Mabert and Skeels 

2002). 

Besparing hoger dan kosten 

Er zal van tevoren gekeken moeten worden of de besparingen hoger zijn dan de kosten, 

anders heeft het financieel geen zin om de auction te houden. Dit is regelmatig moeilijk 

van tevoren in te schatten. 

Eén leverancier met lage prijs 

Het heeft geen zin om een e-auction te houden wanneer één leverancier veel 

goedkoper kan leveren dan de andere leveranciers. De uitkomst van de veiling zal vanaf 

het begin vaststaan, de uiteindelijke prijs zal net iets onder de prijs van de leverancier 

liggen die op de tweede plaats is geëindigd. In dit geval is het beter om een face-to-face 

onderhandeling te doen met de leveranciers. 

Gekwalificeerde leveranciers 

Volgens Kaufmann and Carter (2004) is theoretisch gezien niet het aantal 

gekwalificeerde leveranciers bepalend of een veiling succesvol is, maar de houding van 

de leveranciers. Twee leveranciers die tegen elkaar opbieden is genoeg om een 

succesvolle auction te krijgen. Uit veldonderzoek blijkt dat bij succesvolle auctions meer 

leveranciers waren betrokken dan bij niet succesvolle auctions (Kaufmann and Carter 

2004). Porter (2000) heeft het vijf-krachtenmodel beschreven, één van de krachten is 

rivaliteit tussen concurrenten. De marktstructuur6 kan van invloed zijn of het interessant 

is om e-auctions te houden. Met behulp van het vijf-krachtenmodel en 5 items voor het 

6 Geheel van factoren die de aard van de markt bepalen (van Dale groot woordenboek der Nederlandse 
taal) 
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classificeren van een industrie (Kotler 2000) kan men de marktstructuur bepalen (zie 

Bijlage 3, marktstructuur). De marktstructuur kenmerkt zich onder andere door 

substitutieproducten, macht van de inkopende partij, macht van de verkopende partij, de 

barrières voor toetreden en verlaten van een markt, rivaliteit onder leveranciers, kosten 

structuur en globalisatie. 

Volume contract 

Een factor voor een succesvolle e-reverse auction is het volume, in geld uitgedrukt. Het 

gemiddelde volume van een veiling die als succesvol werd ervaren, is veel groter dan 

het volume van niet succesvolle veilingen (Wagner and Schwab 2004). Mogelijke 

redenen dat de volume-grootte een rol speelt zijn: de inkopende partij zal veel tijd in de 

voorbereiding steken bij contracten met grote volumes en leveranciers zullen meer 

willen wedijveren als het om grote contracten gaat (Kaufmann and Carter 2004). 

Negometrix is van mening dat de kosten de baten moeten overtreffen en dat er een 

ondergrens aan het volume zit. Hoe groot de ondergrens is, is per geval verschillend en 

ligt onder andere aan het feit hoe efficiënt de veiling is aangepakt. Negometrix geeft aan 

dat het volume (met hantering van een ondergrens) geen invloed heeft op hoe 

succesvol een veiling is. 

Capaciteit supply chain 

Er moet voldoende capaciteit in de supply chain zijn om aan de vraag te voldoen. 

Gedurende de laatste jaren heeft de overcapaciteit geleid tot een vraag van leveranciers 

om deze op te vullen (Kaufmann and Carter 2004). Wanneer er te weinig capaciteit is 

zal er geen scherpe prijs uit komen. 
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Contractuele barrières 

Wanneer men een e-reverse auction wil houden voor een bepaald product of dienst zal 

eerst het contract vrij moeten zijn (Mabert and Skeels 2002). Wanneer er wel een 

contract is zal men moeten wachten totdat dit is afgelopen of men moet het contract 

afkopen. 

Prijs elastisch 

De prijs van het te kopen product of dienst moet omlaag kunnen. Het moet mogelijk zijn 

dat de prijzen lager worden doordat er minder vraag is. In een ideale situatie zou een 

leverancier gebruik kunnen maken van de hoge voorraden in de supply chain (Smeltzer 

and Carr 2002). 

2.2.4 Eén of meerdere veilingen? 

Als er gekozen is om een productgroep te gaan veilen dan moet men nog een 

prijszettingsmodel kiezen. Het prijszettingsmodel is een belangrijk element in het 

onderwerp van een e-auctionstrategie en zal daarom worden toegelicht. Met een goed 

prijszettingsmodel heeft men een goede kans op een kostenreductie. De keuze van het 

prijszettingsmodel kan ook de reden zijn voor een leverancier wel of niet "actief' mee te 

doen aan de veiling. In hoofdlijn zijn er twee verschillende strategieën: kavels en multi

lot (Beall et al. 2003). 

Kavels 

Een veiling met kavels is een veiling waarin meerdere producten gezamenlijk geveild 

worden. Kavels worden gebruikt wanneer producten of productgroepen erg op elkaar 

lijken en als de bieders alle producten binnen de kavel kunnen leveren. Deze strategie 

heeft dus alleen maar zin als de leveranciers alle producten van de kavel kunnen 

leveren (Jap 2003). Bij voorkeur wordt een gedeelte in plaats van de totale afname van 

de producten geveild. Het is vaak effectiever om een e-auction voor een familie- of 

groep van producten te houden gebaseerd op de 80/20 regel van Pareto, dan om voor 

ieder product een individuele veiling te houden. Meestal wordt er van tevoren een RFQ 

van de leveranciers gevraagd. Na de veiling wordt de korting van de producten die in de 
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veiling zijn meegenomen (mandje) verrekend over de producten die niet in de veiling zijn 

meegenomen. De kavelstrategie is het meest effectief als er een goede verwachting van 

de afname is en elk item gewogen kan worden naar zijn verwachte afname (Beall et al. 

2003). Deze strategie wordt regelmatig bij kantoorartikelen gebruikt. 

Multi-lot 

Een veiling waarbij de goederen over meerdere veilingen verdeeld worden, wordt een 

multi-lot genoemd. Leveranciers hoeven niet bij voorbaat aan alle lots mee te doen, er 

kan dus per lot een andere winnaar zijn. Vaak worden er regels opgesteld inhoudende 

dat leveranciers op alle veilingen van de multi-lotveiling moeten bieden. De multi-lot 

strategie kan gebruikt worden als er meerdere goederen aangeschaft worden maar deze 

te veel van elkaar verschillen of er grote margeverschillen per product zijn. De keuze 

voor een multi-lotveiling kan ook geschieden op redenen op basis van geografie. 

Een combinatie van de twee strategieën is ook mogelijk. Negometrix heeft ervaring met 

deze combinatie-methode; onder andere bij een veiling gehouden voor kantoorartikelen 

en toners. Eerst werden er twee verschillende veilingen gehouden, één voor de 

kantoorartikelen en één voor de toners. Na deze twee veilingen werd één veiling 

gehouden voor het totaalpakket. De reden voor deze aanpak is tweeledig. Ten eerste 

om de laagste prijs te vinden en ten tweede om meer inzicht te krijgen in de 

prijsopbouw. 

2.2.5 Met of zonder Kwaliteit? 

Als de samenstelling van het te veilen pakket gekozen is, mag men beslissen welke 

criteria belangrijk zijn bij het aan te schaffen goed. Indien de producten en of diensten 

van leveranciers één op één vergelijkbaar zijn (homogene producten) dan is prijs het 

enige selectiecriterium. De winnaar van de veiling is diegene die het laagste bod 

uitbrengt. Vaak zijn de producten van leveranciers niet homogeen. De inkopende partij 

zal moeten bepalen welke niet-prijscriteria belangrijk zijn en hoe belangrijk men deze 

niet-prijscriteria vindt. De niet-prijscriteria worden "kwaliteit" genoemd en kunnen uit 

diverse factoren bestaan zoals: levertijd, inkoopvoorwaarden, snelheid, gebruiksgemak, 

etc. Hur et al. (2006) onderstreept het belang van het meenemen van niet-prijscriteria. 
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Wanneer de kwaliteit niet goed gekozen wordt, is de kans groot dat de leverancier niet 

tevreden is over de uitkomst van de veiling. Het goed opzetten van een veiling vergt veel 

tijd, deze extra tijd zit in het specificeren van de benodigdheden (Carter, Kaufmann et al. 

2004). 

Er zijn verschillende methoden om niet-prijscriteria mee te nemen. Hier volgt een 

beschrijving hoe dit bij veilingen met de software van Negometrix gaat. Alle leveranciers 

worden voor de veiling op de niet-prijscriteria beoordeeld. De beoordeling van de 

kwaliteit resulteert in een percentage. Wanneer een leverancier op alle criteria maximaal 

scoort krijgt hij een kwaliteitscore van 100%. In Figuur 5 is een voorbeeld van het 

gebruik van kwaliteit in een e-auction te zien. Er zijn twee leveranciers, A leverancier en 

B leverancier. A leverancier heeft een kwaliteitscore van 71,9% en leverancier B een 

kwaliteitscore van 87,4%. 

A Lever.inciar 
V 

6 Lever.ander 

Figuur 5 Screenshot uit Negometrix software, vergelijking twee leveranciers 

Tijdens de veiling wordt elk bod verrekend met de kwaliteit. Een leverancier met een 

betere kwaliteit mag een hogere prijs voor zijn producten vragen. De verhouding van 

kwaliteit en prijs kan men apart instellen. In Figuur 5 is er gekozen voor 40% kwaliteit en 

60% prijs. Wanneer A leverancier€ 100,00 biedt mag B leverancier€ 113,49 bieden. 

Het is dus mogelijk dat de prijs van het "voorlopig" beste bod hoger is dan de prijs van 

een andere bieder. Het gebruiken van niet-prijscriteria heeft veel invloed op de uitkomst 

van de veiling. De keuze en weging hiervan kan betekenen dat een leverancier net wel 

of net niet de winnaar wordt. 
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2.2.6 Algemene aandachtspunten bij het invoeren van een veiling 

Hur et al. (2006) beschrijft 5 punten waar een organisatie naar moet kijken om succesvol 

te zijn met e-auctions. 

1) Een organisatie die e-auctions wil implementeren zal moeten nadenken of ze een 

auction software provider in dienst nemen of dat ze deze software in eigen beheer 

ontwikkelen. Een organisatie kan ook met een auction software provider beginnen 

om na verloop van tijd alsnog zelf de software te ontwikkelen. 

2) Het is belangrijk om de kennis vast te leggen en beschikbaar te stellen binnen de 

organisatie. 

3) Een e-auction moet gezien worden als onderdeel binnen het proces, een besparing 

tijdens de e-auction is slechts een begin. De leverancier moet na het contracteren 

gaan leveren, het afstemmen van de leverancier op de inkopende organisatie is een 

onderdeel van het proces. 

4) De nadruk moet liggen op Total Cost of Ownership (TCO) niet op de laagste prijs. 

Niet-prijscriteria moeten meegenomen worden tijdens de beoordeling van een bod 

(levertijd, service, etc.). 

5) Experimenteer met de veiling-instellingen zoals de samenstelling van het pakket 

(multi-lot of kavel) of de real time feedback (prijs zichtbaar in plaats van positie). 

2.3 Voor- en nadelen veilen voor leveranciers 

In deze paragraaf ligt het fundament van het verslag. De voor- en nadelen die hier 

benoemd worden, hebben de basis gevormd voor de vraagstellingen bij de interviews. In 

deze paragraaf worden eerst de theoretische voordelen van e-auctions voor 

leveranciers benoemd (zie Tabel 2) daarna volgt per voordeel een toelichting. 

Vervolgens worden alle nadelen van e-auctions benoemd (zie Tabel 3) wederom 

gevolgd door een toelichting. Tot slot wordt er gekeken wat leveranciers en inkopers 

kunnen doen om de negatieve gedachten die leveranciers over een e-auction hebben te 

reduceren . 
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2.3. 1 De voordelen voor leveranciers 

Van sommige voordelen van e-auctions zijn de resultaten direct zichtbaar zoals de 

kortere doorlooptijden. De effecten van andere voordelen zijn pas later zichtbaar, zoals 

het verkrijgen van marktinformatie. Dit kan een reden zijn waarom sommige leveranciers 

niet direct zien dat er van een voordeel sprake is. 

Tabel 2 Voordelen voor leveranciers 

Bied proces * 

Doorlooptijd gehele proces * * * * * 

Doorlooptijd prijsonderhandelingen * * * * * 

Eerlijk speelveld * * * * 

Geografische barrières * * * * * 

Kosten (operationele-, verkoop- en * * * * * 

acquisitiekosten) 

Marktinformatie * * * * * 

Overcapaciteit * * 

Relatie * * 

TCO * * 

Toegang tot klanten waar men voorheen niet * * * * 

binnenkwam 

Toegang tot nieuwe marktsegmenten * * * 

Uitwisselen informatie * * * * 

Verkoop * * * 

Bied proces 

De biedprocedure is vrij eenvoudig en gestructureerd. Er is geen onderhandeling over 

de specificaties, deze staan van te voren vast. Het enige wat nog veranderd kan worden 

is de prijs. 
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Doorlooptijd gehele proces 

De gehele doorlooptijd van e-auctions is over het algemeen gesproken korter dan bij 

traditionele aanbestedingsprojecten (Jap 2002; Beall et al. 2003; Smart and Harrison 

2003; Carter, Kaufmann et al. 2004; Emiliani et al. 2004; Hartley, Lane et al. 2004). Voor 

de inkopende partij geldt dat de kortere doorlooptijd voor een betere cash flow kan 

zorgen omdat er sneller resultaat is (Hartley, Lane et al. 2004). Dit kan eveneens gelden 

voor de leveranciers. Leveranciers geven aan dat de doorlooptijd van een e-auction tot 

40% korter is (Beall et al. 2003). Een reden hiervoor kan zijn dat inkopende partijen zich 

inschrijven bij een auction software provider waardoor de onderhandelingen 

plaatsvinden op een vast tijdstip. Het wordt hierdoor moeilijker om de datum te blijven 

verschuiven (Beall et al. 2003). Wanneer een auction herhaald wordt kan er een 

tijdsbesparing optreden. Een veiling die herhaald wordt kan 1/10de van de 

oorspronkelijke tijd in beslag nemen (Carter, Kaufmann et al. 2004). 

Doorlooptijd prijsonderhandelingen 

De doorlooptijden van de prijsonderhandelingen nemen significant minder tijd in beslag 

dan bij de traditionele manier van aanbesteden (Jap 2002; Beall et al. 2003; Carter, 

Kaufmann et al. 2004; Emiliani 2004; Hartley, Lane et al. 2004). De doorlooptijden van 

een veiling zijn gemiddeld 30 tot 90 minuten (Carter, Kaufmann et al. 2004). 

Eerlijk speelveld 

Met een eerlijk speelveld wordt bedoeld dat voor iedere deelnemer de regels hetzelfde 

zijn. Dit wil echter niet zeggen dat iedereen evenveel kans maakt om de opdracht te 

krijgen. Wanneer een leverancier goedkoper kan leveren of een kwalitatief beter product 

heeft dan zal deze leverancier ook een grotere kans hebben om de opdracht binnen te 

halen7
. Neutraliteit en een eerlijk speelveld liggen in elkaars verlengde. 

Het aanbestedingsproces wordt eerlijker door transparantie, alle aanbieders krijgen 

dezelfde informatie op dezelfde tijd. Het tenderproces wordt tevens objectiever doordat 

er geen "wining and dining" plaats vindt (Beall et al. 2003; Carter, Kaufmann et al. 2004). 

7 http:llwww.cpb.nl/nllnews/2003 33.html laatst gezien 30-4-2006 
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Geografische barrières 

E-auctions maakt het mogelijk om een groot aantal leveranciers vanuit de gehele 

wereld, zonder extra hoge kosten, mee te laten bieden in het biedproces (Jap 2002; 

Beall et al. 2003; Hartley, Lane et al. 2004). Leveranciers hoeven niet fysiek aanwezig te 

zijn bij het bieden en de software kan in verschillende talen aangeleverd worden zodat 

er geen taalbarrière is (Beall et al. 2003). 

Kosten 

De kosten zijn in drie afzonderlijke gedeelten in te delen genaamd :operationele-kosten, 

verkoopkosten en acquisitiekosten. In de literatuur worden deze voordelen regelmatig 

met elkaar verstrengeld en moet men tussen de regels door lezen om te kunnen zien 

dat het drie afzonderlijke voordelen zijn. In dit onderzoek worden ze als drie aparte 

voordelen beschouwd. 

Operationele kosten 

Operationele kosten bestaan onder andere uit communicatiekosten en 

voorraadkosten. Er is minder handmatig werk (Smart and Harrison 2003). De 

voorraadkosten van inkopende partijen zouden beïnvloed kunnen worden door e

auctions. De voorraadbeheer theorieën (zie formule van Camp8
) geven aan dat 

als bestelkosten (B) omlaag gaan de bestelgrootte ook omlaag gaat (Q). Het 

gevolg is dat de inkopende partij vaker bestelt en minder voorraad heeft (Hartley, 

Lane et al. 2004). Het gevolg voor de leverancier zou kunnen zijn dat er minder 

pieken in de vraag zitten waardoor zijn voorraden omlaag kunnen. 

8 Aan de formule van Camp zijn voorwaarden verbonden waaronder: afname per tijdeenheid is constant 

en bekend, levertijd is vast en wordt stipt nagekomen, beste/kosten per bestelling zijn constant en bekend, 

etc. De formule is hier ter illustratie gebruikt om aan te gaven dat de voorraadkosten omlaag kunnen 

gaan. 
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De formule van Camp ziet er als volgt uit: 

Q = de optimale bestelgrootte 

H = de benodigde hoeveelheid per jaar 

B = bestelkosten per bestelling 

Q= ✓2xHxB 
Pxl 

P= voorraadkosten per jaar als percentage van de inkoopwaarde van de 

gemiddelde voorraad. 

1 = inkoopprijs per artikel. 

Omdat er minder tijd nodig is voor e-auctions ten opzichte van traditionele 

manieren van bestellen zijn de leveranciers minder afhankelijk van voorspellingen 

voor de planning van de productie. Leveranciers hebben minder voorraad nodig 

met als gevolg minder voorraadkosten (Hartley, Lane et al. 2004). 

Verkoopkosten 

Prijsonderhandelingen in traditionele aanbestedingen namen veel tijd in beslag. 

Bij e-auction wordt de prijs binnen een klein tijdsbestek beslecht. Een aantal 

mensen dat werkzaam is in de verkoop gaf aan dat door het gebruik van e

auctions hun tijd anders wordt gebruikt (Beall et al. 2003). E-auctions 

verminderen de handelkosten van een tender en de totale transactiekosten 

(Smart and Harrison 2003). Het komt voor dat e-auctions gebruikt worden om 

gezamenlijk binnen de organisatie te kopen dan wel voor meerdere organisaties 

tegelijkertijd. Gezamenlijke inkoop zorgt voor minder orders met als gevolg 

minder transactiekosten (Hartley, Lane et al. 2004). 

Acquisitiekosten 

E-auctions zorgen voor een extra verkoopkanaal waar wem1g kosten aan 

verbonden zijn (Smart and Harrison 2003). Door e-auctions kunnen de marketing 

kosten van leveranciers omlaag (Beall et al. 2003). 
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Marktinformatie 

E-auctions geven leveranciers een beeld over de kostenopbouw van de concurrenten. 

De verkregen informatie kan gebruikt worden om effectiever te werk te gaan (Smart and 

Harrison 2003; Hartley, Lane et al. 2004). Leveranciers geven aan dat ze bij e-auctions 

vaak constructieve feedback krijgen waaruit blijkt waarom ze wel of niet gewonnen 

hebben (Beall et al. 2003). E-auctions geven leveranciers een goed beeld van de 

financiële doelstellingen van de inkopende partij (Hartley, Lane et al. 2004) . 

Overcapaciteit 

Wanneer de economie stagneert kampen veel leveranciers met overcapaciteit. 

Leveranciers proberen via e-auctions hun producten voor lage prijzen weg te zetten om 

zodoende de marginale kosten te dekken (Beall et al. 2003). Leveranciers hebben een 

nieuwe manier erbij om hun overcapaciteit op een goede manier weg te zetten (Hartley, 

Lane et al. 2004). 

Relatie 

Er is geen tot weinig bewijs dat e-auctions tot een niet houdbare relatie leiden. Het 

omgekeerde lijkt zelfs het geval. E-auctions verbeteren de relatie doordat de 

onduidelijkheden over de marktprijs worden weggehaald. lnkopende partijen worden 

gedwongen om helder te specificeren wat ze willen kopen, leveranciers worden 

gedwongen om duidelijk te zijn over wat ze leveren (Beall et al. 2003). 

Nieuwe e-auction methoden maken het mogelijk juist mogelijk om een relatie op te 

bouwen zonder dat de productiviteit vermindert (Daly and Nath 2005). 

TCO 

TCO staat voor Total Cost of Ownership. Minder dan 50% van de auctions gaat naar de 

bieder met de laagste prijs (Beall et al. 2003) . Voordat de veiling begint moeten alle 

specificaties vastgelegd worden, de inkopende partij wordt gedwongen om helder te 

specificeren wat men wil kopen 
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Toegang tot klanten waar men voorheen niet binnenkwam 

E-auctions veranderen de manier van sourcing, het traditionele "old boys network" wordt 

doorbroken (Beall et al. 2003; Carter, Kaufmann et al. 2004). E-auctions zorgen voor 

een eerlijker speelveld waardoor contracten eerlijker worden toegewezen (Carter, 

Kaufmann et al. 2004) . 

Toegang tot nieuwe marktsegmenten 

E-auctions zijn een nieuwe manier van een low costs sales channel en er ontstaan 

kansen voor een snelle entree in nieuwe markten (Smart and Harrison 2003). E-auctions 

maakt het mogelijk om nieuwe producten snel te introduceren en men kan er nieuwe 

klanten mee bereiken (Beall et al. 2003). 

Uitwisselen informatie 

De on-line technologieën maken het mogelijk om snel en efficiënt te communiceren (Jap 

2002). E-auctions zorgen ervoor dat leveranciers en de inkopende partij economisch 

voordelig wereldwijd real time kunnen communiceren via het internet (Beall et al. 2003). 

Alle aanbieders krijgen dezelfde informatie op dezelfde tijd (Beall et al. 2003; Carter, 

Kaufmann et al. 2004) . Wanneer er problemen met het bod zijn, kan de inkopende partij 

direct feedback geven (Jap 2002). 

Verkoop 

Auctions maken het mogelijk voor leveranciers om aan meer tenders mee te doen (Jap 

2002), wat leidt tot meer potentiële klanten (Smart and Harrison 2003). lnkopende 

partijen kunnen hun inkoop bundelen (leveraged buying) om zodoende besparingen te 

realiseren. Het meest geschikte instrument voor 'leveraged buying' is een e-auction 

(Van Weele, Lakemond et al. 2003). De contracten die afgesloten worden zijn 

waarschijnlijk groter van omvang. 
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2.3.2 Nadelen leveranciers 

In de onderstaande Tabel 3 zijn de verschillende nadelen van e-auctions gegroepeerd. 

Kern et al. 2002 gaat niet specifiek over e-auctions maar wel over de gevolgen van de 

"vloek van de winnaar" (zie "vloek van de winnaar" paragraaf 2.1 ). 

Tabel 3 Nadelen e-auction 

Contractprijs 

Winst 

Win-win 

Kans om contract te krijgen 

Helderheid specificaties 

Selectie/weging van niet

prijscriteria 

Prijs kwaliteit verhouding 

Lange termijn samenwerking 

Verhouding van macht 

Tekenen contract 

Uitdienen contract 

Transparantie 

Emoties tijdens bieden 
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De lagere contractprijzen ten opzichte van historische prijzen worden in bijna alle 

literatuur die over e-auctions gaat genoemd. Beall et. al (2003) en Carter et al. (2004) 

geven aan dat 80% van de ondervraagde leveranciers van mening is dat prijzen lager 

zijn ten gevolge van het gebruik van e-auctions. Wanneer er overcapaciteit is zullen 

leveranciers er 'alles' aan doen om de opdracht te krijgen en zullen ze tegen elkaar 

blijven opbieden. De lage prijs ontstaat bijvoorbeeld omdat leveranciers niet meer 
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verkopen met de kostprijs als referentiepunt, maar met het variabele deel van de 

kostprijs als referentiepunt omdat het vaste deel van de kostprijs al is uitgegeven (Harink 

2003). De lage prijzen worden niet alleen door overcapaciteit bepaald, er zijn diverse 

andere redenen. Zo is het mogelijk dat een leverancier zich laat gaan in het biedproces 

waardoor hij een bod plaatst waarmee hij geen winst meer kan maken (Bealll et al. 

2003). 

Winst 

De winst en contractprijzen zijn sterk aan elkaar gebonden. Beall et al. (2003) geeft aan 

dat leveranciers ver zakken met hun prijs, in sommige gevallen zo ver dat ze net de 

minimale kosten dekken. Leveranciers zijn bekend met hun kosten en marges, het kan 

voorkomen dat ze genoegen nemen met minder marge om klanten te behouden of om 

meer omzet te krijgen (Beall et al. 2003). Onder andere e-auctions hebben ervoor 

gezorgd dat het structurele vet in de prijzen van de leveranciers verdwenen is 

(Aberdeen.Group 2005; van Haaster 2005). 

Win-win 

Door "tijdsdruk" kan een leverancier een te lage prijs uitbrengen met als gevolg de 

"vloek van de winnaar" (Lutz and Craig 2004). De "vloek van de winnaar" kan ook 

ontstaan omdat de leverancier de waarde van de opdracht verkeerd inschat (Heek 

2002), met als mogelijk gevolg dat een situatie ontstaat waar de leverancier of zelfs de 

inkopende partij verliezer wordt. (Kern 2002). 

Kans om contract te krijgen 

Harink (2004) geeft aan dat wanneer er gebruik wordt gemaakt van e-reverse auction 

software providers er ook vaak (nieuwe) leveranciers worden toegevoegd. E-auctions 

maken het mogelijk om een groot aantal leveranciers vanuit de gehele wereld, zonder 

extra hoge kosten, mee te laten bieden in het biedproces (Jap 2002; Beall et al. 2003; 

Hartley, Lane et al. 2004). Een gevolg van e-auctions is dat leveranciers worden 

blootgesteld aan meer concurrentie (Smart and Harrison 2003). Wanneer er extra 
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leveranciers aan veilingen meedoen is de gemiddelde kans om winnaar te worden 

kleiner. 

Helderheid specificaties 

Goede specificaties zijn belangrijk zodat alle leveranciers een duidelijk beeld hebben 

van wat er gevraagd wordt en zodoende een geschikt bod kunnen plaatsen (Mabert and 

Skeels 2002; Smeltzer and Carr 2002; Beall et al. 2003; Kaufmann and Carter 2004; 

Wagner and Schwab 2004). Een succesvolle e-auction kost veel meer tijd om voor te 

bereiden dan een face-to-face onderhandeling. Deze extra tijd gaat gedeeltelijk zitten in 

het specificeren van de benodigdheden (Carter, Kaufmann et al. 2004). Een gevaar bij 

e-auction is dat er te weinig voorbereidend werk is gedaan waardoor de specificaties 

niet duidelijk zijn (Beall et al. 2003). 

Selectie/weging van niet-prijscriteria 

Het is soms ingewikkeld om alle niet-prijscriteria mee te nemen (kwaliteit, service, 

technische mogelijkheden, etc). De moeilijkheid zit hem gedeeltelijk in het meetbaar 

maken van de niet-prijscriteria zodat de verschillende biedingen van de leveranciers met 

elkaar vergeleken kunnen worden (Beall et al. 2003). 

Prijs kwaliteit verhouding 

Sommige leveranciers zijn bezorgd dat de inkopende partij niet genoeg aandacht 

schenkt aan belangrijke factoren zoals kwaliteit, service, technologie, TCO, etc (Emiliani 

2005). 

Lange termijn samenwerking 

Door het gebruik van e-auctions neemt de kans op het aantal leverancierswisselingen 

toe. Dit komt omdat de leverancier moet afwachten wie als winnaar naar voren komt 

(Harink 2003). Huidige leveranciers zijn bang om een gedeelte van hun afzet kwijt te 

raken aan andere leveranciers (Emiliani 2005). Zittende leveranciers winnen circa de 

helft van de e-auctions waaraan ze deelnemen (Beall et al. 2003). De opkomst van e

auctions is niet overal even goed ontvangen. Volgens sommigen gaan e-auctions niet 
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samen met lange-termijn samenwerking tussen leverancier en inkopende partij (Beall et 

al. 2003). 

Verhouding van macht 

Leveranciers hebben waarschijnlijk een marktkennisvoordeel op de inkopende 

organisatie. Dit komt omdat leveranciers zich beperken tot het leveren van enkele 

producten of diensten en dus gespecialiseerd zijn in een bepaalde markt. De inkopende 

partij heeft een brede kennis van de markten voor een breed pakket aan goederen dat 

men inkoopt (Beall et al. 2003). De macht verschuift van de leverancier naar de 

inkopende partij omdat de koper passief blijft tijdens de e-auction (Beall et al. 2003). 

Voor de inkopende partij zorgen e-auctions voor helderheid; dat komt ten goede aan de 

rivaliteit en het resulteert in lagere prijzen (Lutz and Craig 2004). De leveranciers 

onthullen gedurende de e-auction de marktprijs. Leveranciers kunnen tijdens de 

prijsonderhandeling alleen prijsconcessies doen, bij face-to-face onderhandelingen 

hebben ze bijvoorbeeld de mogelijkheid om het assortiment aan te passen op 

samenstelling (Carter, Kaufmann et al. 2004). 

Tekenen contract 

Wanneer de "vloek van de winnaar" in het spel is, kan het voorkomen dat de leverancier 

besluit om het contract niet te onderteken (Kern et al. 2002). Als de specificaties niet 

helder of éénduidig zijn, bestaat er een kans dat de winnende leverancier het contract 

niet tekent omdat het bod van de leveranciers over een ander pakket ging . Emiliani 

(2005) geeft aan dat er een mogelijkheid bestaat dat zittende of nieuwe leveranciers 

zich niet aan het uitgebrachte bod willen houden. 

Uitdienen contract 

De "vloek van de winnaar'' kan er voor zorgen dat de leverancier niet de kwaliteit kan 

leveren waarvoor hij getekend heeft of dat er heronderhandeld wordt. Het gevolg kan 

zijn dat het contract niet uitgediend wordt (Kern et al. 2002). 
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Transparantie 

Leverancier krijgen vaak geen inzicht in de precieze opbouw van de selectie en 

waardering van de niet-prijscriteria. Sommige leveranciers geven aan dat ze bang zijn 

dat er spookbiedingen zijn (Beall et al. 2003). 

Emoties tijdens bieden 

Het komt voor dat leveranciers zich laten gaan bij het bieden waardoor ze een prijs 

bieden waardoor ze geen winst kunnen maken (Beall et al. 2003). Het uitbrengen van 

een onrealistisch laag bod gebeurt ook bij traditionele sealed bid veilingen, maar de 

kans dat dit gebeurt, is veel groter in de laatste 'hectische' momenten van een e-auction 

(Carter, Kaufmann et al. 2004; Lutz and Craig 2004). 

2.3.3 Maatregelen voor het verbeteren van e-auctions 

De hiervoor genoemde nadelen kunnen er voor zorgen dat leveranciers minder positief 

tegenover e-auctions staan dan inkopers. Hieronder volgen een aantal zaken die 

leveranciers en inkopers kunnen doen om de negatieve punten van e-auctions te 

verminderen. 

Wat kunnen leveranciers doen? 

Een quote uit Koens (2004) luidt: "De winstmarges komen onder druk te staan of worden 

zelfs negatief in een wanhopige poging klant en omzet te behouden. Het is echter 

onwaarschijnlijk dat leveranciers zich vrijwillig naar de slachtbank laten leiden. " In 

hetzelfde artikel geven verschillende software providers hun mening over wat 

leveranciers kunnen doen, bijvoorbeeld: 

• niet mee doen aan veilingen; echter niet meebieden als de concurrentie dit wel doet 

is geen optie, dit leidt tot marktverlies; 

• door middel van fusies en overnames het aantal concurrenten verkleinen zodanig 

dat een veiling niet meer interessant is voor de inkoper; 
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• creëren van competence centers (kennis banken) waarvan alle business units 

gebruik van maken, hierdoor vergroot men de kans om als beste uit de strijd te 

komen; 

• inspelen op de wensen van de klant om zo een betere prijs kwaliteitsverhouding te 

krijgen waardoor het bod hoger ingeschaald wordt. ;voor bestaande leveranciers 

gaat dit helemaal op, zij kennen de manier van werken en wensen van de klant het 

best; 

• de productie- en distributieprocessen aanpassen zodanig dat je een betere 

concurrentiepositie krijgt; 

• de leverancier kan zelf zijn kosten verlagen door bijvoorbeeld veilingen te 

gebruiken richting zijn toeleverancier. 

Emiliani (2005) geeft aan dat zittende leveranciers er soms voor kiezen om niet meer 

mee te doen aan een e-auction. Andere leveranciers kiezen ervoor om wel mee te doen 

aan de auction maar om niet actief te bieden. Uit een onderzoek onder leveranciers van 

machines voor vliegtuigonderdelen en houten pallets bleek dat leveranciers nieuwe 

klanten zoeken die niet aan e-auctions doen (Emiliani et al. 2004; Emiliani et al. 2005). 

Wat kunnen inkopers doen? 

Carter et al. (2004) geeft aan dat de meeste inkopende partijen weerstand krijgen van 

leveranciers als ze een e-auction willen houden; leveranciers kijken een stuk minder 

positief tegen e-auctions aan dan de inkopende partijen. lnkopende partijen kunnen met 

deze weerstand op verschillende manieren omgaan. Een manier is om de leverancier 

geen keus te laten en de e-auction in te voeren (Carter et al. 2004). Een beter alternatief 

is communicatie en training van leveranciers. Sommige leveranciers gaven aan dat ze 

de eerste keer dat ze aan e-auctions meededen in het nadeel waren omdat men de 

software of het auction proces niet voldoende begreep. 

Beall et al. (2003) adviseert inkopers om goed te communiceren, ook na afloop van de 

veiling. De feedback is nuttig voor zowel de winnaar als de verliezers van de veiling. Het 

trainen van leveranciers over de regels en gebruik van de auction wordt aangeraden. 
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Als laatste moet men leveranciers zekerheid geven dat er geen wanpraktijken 

plaatsvinden (spookbiedingen, niet gekwalificeerde leveranciers, etc .. ). 

Daly et al. (2005) draagt drie mogelijke oplossingen aan om leveranciers tegemoet te 

komen: subsidies om te investeren, prijs heronderhandelingen na de auction en een 

rekenvergoeding. 

Subsidies om te investeren 

Leveranciers zijn niet verzekerd van toekomstige contracten als ze investeren. 

lnkopende partijen moeten een incentive bieden zodat leveranciers lange termijn 

investeringen doen. 

Prijs heronderhandelingen 

Wanneer de inkopende en de verkopende partijen niet precies kunnen inschatten wat 

de marktprijs is van een product moet het mogelijk zijn om een heronderhandeling te 

doen. Op deze manier vermijd je de "vloek van de winnaar". Een nadeel van dit voorstel 

is dat er extra kosten met de heronderhandelingen gepaard gaan. Deze kosten zouden 

verdeeld moeten worden over de inkopende- en verkopende partij. 

Rekenvergoeding 

Er moet voorkomen worden dat verliezende leveranciers de volgende keer niet meer 

meedoen aan de auction. Dit kan men doen door leveranciers die niet gewonnen 

hebben een vergoeding te geven. 

In het artikel van Emiliani et al. (2005a) wordt er gereageerd op de drie hierboven 

voorgestelde maatregelen. 

Subsidies om te investeren 

Leveranciers worden vooraf geselecteerd op hun apparatuur, R&D, etc. Er is dus geen 

noodzaak om investeringen van leveranciers te subsidiëren, zeker niet wanneer er 
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overcapaciteit is. E-auctions zorgen slechts voor een klein deel van de omzet van 

leveranciers. 

Prijs heronderhandelingen 

E-auctions zijn onder andere ontwikkeld om een eerlijk speelveld te creëren, juist door 

heronderhandelingen wordt dit teniet gedaan. 

Rekenvergoeding 

Het zou kunnen voorkomen dat leveranciers uitsluitend mee gaan doen voor de 

vergoeding. Een ander probleem is de hoogte van de vergoeding. Zijn de vergoedingen 

voor iedere leverancier hetzelfde ongeacht de tijd die ze er in steken en of ze uit lage 

lonenlanden komen? 

2.4 Toekomst 

Deze paragraaf is in twee gedeelten opgesplitst. In het eerste gedeelte wordt 

beschreven wat de verwachtingen zijn over het gebruik van e-auctions (hoe vaak), in het 

tweede gedeelte wordt beschreven hoe e-auctions mogelijk gebruikt gaan worden (hoe). 

2.4. 1 Worden e-auctions in de toekomst nog gebruikt? 

De voornaamste reden dat inkopende partijen gebruik maken van e-auctions is omdat 

de contractprijzen lager zijn dan historische contractprijzen die niet door middel van e

auctions tot stand gekomen zijn (Manciagli 2001; Jap 2002; Sashi and Bay 2002; Beall 

et al. 2003; Harink 2003; Smart and Harrison 2003; Carter, Kaufmann et al. 2004; 

Hartley, Lane et al. 2004). Onder andere e-auctions hebben er voor gezorgd dat het 

structurele vet in de prijzen van de leveranciers verdwenen is (Aberdeen.Group 2005; 

van Haaster 2005). Fortune 2000 bedrijven blijven geloven in de efficiency van e

auctions om prijzen te verlagen (Emiliani 2005). 
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Wanneer er gedurende een langere tijd een grote concurrentiedruk is, kan het zijn dat 

de leveranciers minder kapitaal overhouden om te investeren. Er is nog geen empirisch 

bewijs gevonden dat er inderdaad minder geïnvesteerd wordt. Een te grote concurrentie 

gedurende langere tijd resulteert in hogere contractprijzen (Janet, Michelle et al. 2004). 

De prijsreducties zullen niet oneindig door blijven gaan; op den duur zou het kunnen zijn 

dat de prijzen stijgen (Beall et al. 2003). Een herhaalde e-auction kan de eerste keer 

nog besparingen van 25 tot 75% opleveren maar de prijsdalingen vlakken af na drie of 

vier opeenvolgende e-auctions binnen een twee tot driejarige periode (Hur, Hartley et al. 

2006). Ondanks dat de prijsdalingen niet oneindig doorgaan zullen supply managers e

auctions blijven gebruiken (Hur, Hartley et al. 2006). E-auctions worden niet alleen maar 

gebruikt voor een goede prijs (Hur, Hartley et al. 2006). De nadruk zal in de toekomst 

minder liggen op het prijsvoordeel maar op andere voordelen zoals: tijdsbesparing, 

standaardisatie van het sourcing proces (Hur, Hartley et al. 2006) of om informatie over 

de markt te verzamelen (Carbone 2005). Naar verwachting zal in 2008, 5 tot 25% van 

de totale inkoop via e-auctions gaan (Hur, Hartley et al. 2006). 

Prof. dr. ir. van Heek voorspelt dat veilen een standaard onderdeel wordt van inkoop 

(van Haaster 2005). Een onderzoek onder Aziatische kopers signaleert een toename 

van het gebruik van e-auctions. Van de ondervraagden gaf 31 % aan dat ze e-auctions 

gebruikt hebben, 31 % gaf aan dat ze in de toekomst e-auctions gaan gebruiken. Op de 

vraag wat inkopers met e-auction ervaring van e-auctions vonden antwoordde 90% dat 

ze e-auctions als een groot succes ervaren (Easton 2005). Ook uit de uitkomsten van 

een enquête gehouden onder de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven blijkt de 

verwachting dat er meer e-auctions gehouden gaan worden. Ongeveer de helft van de 

organisaties die nog geen ervaring hebben met e-auctions gaan het middel in de 

toekomst inzetten9
. Uit een ander onderzoek onder inkopende bedrijven lijkt het gebruik 

van e-auctions ten opzichte van 2004 af te nemen (Tabel 4) (Varmazis 2005). Als reden 

om geen gebruik (meer) te maken van e-auctions werd onder andere gegeven dat 

leveranciers producten maken die maar aan één ding voldoen, namelijk: prijs. De 

9 http://www. insinc. nllnieuws/Zakeliikeinkoopviae-veili. htm laatst bekeken 30-4-2006 
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hiervoor genoemde uitspraak staat in contrast met het artikel van Carbone (2005). Hierin 

wordt beschreven hoe e-auctions juist gebruikt worden om TCO te krijgen . 

. Use of e-auctions (rever~~) f3%. 

Emiliani is geen voorstander van e-auctions. Uit zijn onderzoeken is naar voren 

gekomen dat leveranciers de voordelen van e-auctions niet of in zeer geringe mate 

ervaren (Emiliani and Stee 2004; Emiliani 2005; Emiliani and Stee 2005). Uit onderzoek 

blijkt dat veel leveranciers na twee jaar afzien van verder deelname aan e-auctions 

(Emiliani and Stee 2004; Emiliani and Stee 2005). Een ander reden dat Emiliani geen 

aanhanger van e-auctions is gelegen in het feit dat de relatie tussen leverancier en 

inkopende partij onder druk komt te staan en omdat de uitkomst voor zowel leverancier 

als inkopende partij teleurstellend is. De leverancier krijgt een lage prijs voor zijn product 

en de inkopende partij krijgt niet de TCO die hij verwachte (Emiliani and Stee 2004; 

Emiliani 2005; Emiliani and Stee 2005). 

Als toekomstbeeld voorspelt Emiliani dat er voor bepaalde producten of diensten minder 

e-auctions zullen komen. Wanneer er genoeg leveranciers stoppen met participeren in 

e-auctions zullen productgroepen genomen worden waar minder winst te behalen is. Het 

gevolg van deze verschuiving is dat e-auctions minder aantrekkelijk worden voor 

inkopende partijen (Emiliani and Stee 2004). Hieronder staan twee uitspraken die in de 

lijn van de verwachtingen van Emiliani liggen. De eerste uitspraak is van een 

leverancier, de tweede is van de FOSAG10
. 

"Naar aanleiding van de internetveiling voor het bedrukken van .. .. wil ik u meedelen dat 

wij niet meer wensen mee te doen aan toekomstige veilingen" (Onbekend 2004) 

10 Ondernemersorganisatie: De Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en 
G/aszetbedrijf 
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"Eerder hebben bedrijven al schilderwerk via internet geveild. Tot grote teleurstelling van 

FOSAG gebruikt nu ook de overheid deze wijze van aanbesteden. "11 

De persvoorlichter van FOSAG, dhr Kaasveld, geeft aan dat de FOSAG geen 

problemen heeft met het digitaal aanbesteden van projecten. E-auctions vindt de 

FOSAG een vorm van leuren waar ze als organisatie geen voorstander van zijn. 

Er zijn ook belangenverenigingen die positief tegenover e-auctions staan. In het blad 

van Bouwend Nederland12 staat een artikel met de alles zeggende kop: 

"De bouw is onnodig negatief over elektronisch veilen" (onbekend 2005). 

Variant op huidige veiling 

De e-auction veilingsoftware blijft zich ontwikkelen. In de begintijd van e-auctions werd 

er niet gekeken naar de kwaliteitsverschillen tussen leveranciers. Pas later werd het 

mogelijk om kwaliteitsaspecten mee te wegen. Volgens een consultancy verslag heeft 

80% van alle Fortune 1000 bedrijven e-sourcingmiddelen gebruikt. Slechts 20% van de 

Fortune 1000 bedrijven heeft bij e-auctions andere criteria dan prijs alleen gebruikt 

(Aberdeen Group 2005). Er is een verschuiving van alleen prijs naar prijs/kwaliteit 

(Aberdeen.Group 2005; van Haaster 2005). 

"Als prijs het enige is dat telt zouden we allemaal in een Lada rijden" (van Haaster 2005) 

Er zijn verschillende auction software providers die niet alleen met prijs werken. 

Wanneer er gekozen wordt om meerdere criteria mee te nemen dan worden deze 

criteria van tevoren vastgelegd en gewogen. De kwaliteit wordt door middel van een 

algoritme omgezet om de biedingen van verschillende leveranciers met elkaar te kunnen 

vergelijken. Het is mogelijk om de kwaliteit van de goederen tijdens de veiling te 

veranderen; dit wordt echter zelden tot nooit gedaan aldus Jan Siderius van Negometrix. 

Prof. dr. ir. van Heek opperde tijdens het 6e Nationaal Electronic Procurement Seminar 

een aantal mogelijke alternatieven voor de huidige manier van veilen. 

11 http:llwww.dmmc.nl/contentlview/351/65/ laatst gezien 30-4-2006 
12 Behartigen de belangen van haar leden in de bouw en infra. (circa 5.000 leden) 
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Het eerste alternatief is om tijdens de veiling een aantal extra parameters in te bouwen. 

Door deze parameters kan de leverancier niet alleen de prijs maar ook zijn kwaliteit 

veranderen. Als mogelijke parameter zou men een verandering van de duur van de 

garantie kunnen nemen. Een andere variant van veilen is om niet de prijzen te 

veranderen maar de aantallen. Als voorbeeld: een bedrijf heeft een budget van € 

100.000,- per jaar om haar computerpark aan te passen. De leveranciers geven tijdens 

de veiling geen andere prijs maar bieden tegen elkaar op hoeveel computers zij willen 

leveren voor dit bedrag. 

Samenvatting 

Er is sprake van e-auctioning wanneer internet-technologieën worden ingezet om het 

veilen te ondersteunen. De inkoper maakt een behoefte kenbaar en de leveranciers 

bieden. De veilingen zullen zich voornamelijk afspelen op websites en er zal enige vorm 

van zichtbaarheid moet zijn over de handelingen van de concurrerende leveranciers 

zodat leveranciers een indicatie hebben wat ze moeten bieden om te winnen. Het 

opzetten van een veiling heeft heel wat voeten in de aarde. Men moet goed nadenken 

over welke producten men wil gaan veilen, dit moet men doen omdat niet alle producten 

even geschikt zijn. Niet alleen het product is belangrijk maar ook welke niet-prijscriteria 

men mee de veiling in wil nemen en de samenstelling van het pakket wat men gaat 

veilen. Veel van de factoren die bepalen of de inkopende partij gaat veilen hebben 

invloed op de leveranciers (keuze prijszettingsmodel, niet-prijscrteria, volume veiling, 

etc.). 

E-auctions hebben een groot aantal voordelen voor leveranciers maar er zijn ook een 

aantal nadelen aan verbonden. De voor- en nadelen die in dit hoofdstuk aan bod zijn 

gekomen zullen in de rest van dit onderzoek gebruikt worden om te kijken hoe 

leveranciers tegenover e-auctions staan. 

Het lijkt erop dat het gebruik van e-auctions gaat toenemen. Dit wil zeggen dat 

leveranciers vaker met e-auctions geconfronteerd worden. 
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Ook de ontwikkelingen van e-auctions staan niet stil, het is zeer waarschijnlijk dat er 

nieuwe e-auctions op een andere manier gebruikt gaan worden. 
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3 Model 

In dit hoofdstuk wordt de theorie met de praktijk aangevuld, vervolgens volgt de 

koppeling van theorie, interviews en deskresearch. Uit deze drie-eenheid worden twee 

verschillende verwachtingen opgesteld, deel A en deel B. Paragraaf 3. 1 geeft inzicht in 

de interviews en deskresearch. In paragraaf 3.2 wordt deel A toegelicht. Deel A gaat 

dieper in op alle individuele voor- en nadelen (worden deze door de grote groep ook zo 

ervaren?). In Paragraaf 3.3 komt deel B aan de orde en, hierin worden 6 hypothesen 

toegelicht. De 6 hypothesen moeten antwoord geven op de vraag wat men kan doen om 

leveranciers (nog) positiever te laten zijn over e-auctions. De laatste paragraaf 3. 4 gaat 

in op de selectie van de respondenten en de uitnodigingen voor de enquêtes. 

3. 1 Praktijkinterviews en deskresearch 

In deze paragraaf worden de theorie en de praktijk naast elkaar gelegd. Dit gebeurt op 

kleine schaal door middel van deskresearch en interviews. Er wordt nagegaan of de 

voor- en nadelen uit de theorie ook in de praktijk gelden; of er nog meer voor- of nadelen 

zijn en er wordt nagegaan hoe leveranciers tegenover e-auctions in het algemeen staan. 

De interviews 

Het doel van de interviews is om een beeld te krijgen hoe leveranciers tegenover e

auctions staan; hoe gaan ze met veilingen om; wat zijn volgens hun de voor- en nadelen 

van veilen. De interviews waren semi-gestructureerd, dit houdt in dat een deel van de 

vragen vooraf is vastgesteld . Het voordeel daarvan is dat er een zekere mate van 

vergelijkbaarheid is tussen de verschillende interviews. Er blijft echter genoeg ruimte 

voor de geïnterviewden om eigen ervaringen en meningen te vertellen. 

Een aan de geïnterviewden gestelde voorwaarde is dat hij of zij kennis van e-auctions 

had. Natuurlijk moest de geïnterviewde ook open staan voor een interview. Er zijn 8 

interviews gehouden met leveranciers met e-auction ervaring. 
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Regelmatig hebben de medewerkers van Negometrix contact met leveranciers. Er zijn 

verschillende leveranciers die voldoen aan de bovenstaande eisen. Omdat in de 

kantoorartikelenbranche bovengemiddeld vaak e-auctions gehouden worden, is er voor 

gekozen om in die branche een drietal interviews te houden. De andere leveranciers zijn 

werkzaam in de mobiele telecommunicatie, computer hardware, weegsystemen en 

levensmiddelenhandel. 

De geselecteerde leveranciers zijn telefonisch benaderd. Door de goede contacten van 

Negometrix kon er hoog in de organisatie contact gelegd worden. Na een toelichting op 

het onderzoek werd er gevraagd of men mee wilde werken aan het onderzoek door 

middel van een interview. Na afloop werd het interview binnen 2 dagen uitgewerkt en 

naar de geïnterviewde opgestuurd ter verificatie. 

De deskresearch 

Negometrix heeft een aantal keer na een veiling enquêtes toegestuurd aan de 

deelnemende leveranciers. Van 10 e-auctions zijn er evaluatieformulieren door de 

deelnemende leveranciers ingevuld. In totaal hebben 54 verschillende leveranciers aan 

de 10 veilingen meegedaan. In Tabel 13 (Bijlage 5) is een voorbeeld van een enquête 

en de antwoorden te zien. Het aantal leveranciers dat meedeed aan een veiling 

varieerde tussen de 4 en 10 leveranciers. De producten/diensten die geveild werden, 

waren onder andere: bouw, onderhoud gebouwen, kantoorartikelen en papier. In Bijlage 

4 zijn de uitspraken uit de enquêtes te vinden. 

Uitkomsten interviews en deskresearch 

De bedrijven waar de geïnterviewden werkzaam waren, zijn bijna allemaal grote 

internationale bedrijven met meer dan 1000 werknemers. Aan e-auction ervaring 

ontbrak het niet; alle leveranciers hebben het afgelopen jaar aan minimaal 2 tot 10 

veilingen meegedaan. Van de 8 geïnterviewden hadden 6 leveranciers ervaring met een 

veiling met kwaliteit. In Bijlage 4 is een overzicht te zien van de uitspraken uit de 

interviews. 
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Alle geïnterviewden gaven aan dat ze één of meerdere veilingen verloren hadden. Vijf 

leveranciers hadden één of meerdere veilingen gewonnen. Eén leverancier gaf aan dat 

hij, in verhouding, vaker bij een veiling het contract gegund kreeg dan bij face-to-face 

onderhandelingen. De overige leveranciers gaven aan dat de kans kleiner is. 

Uit de antwoorden van de diverse leveranciers bleek dat geen enkele leverancier een 

voorstander is van veilen. Op de vraag "Wat is positief aan veilen?" kwam diverse keren 

het antwoord "Niets". Een uitspraak die in een aantal gesprekken terugkwam was dan 

ook: "Ik raad al mijn klanten aan om niet te veilen". Ook uit de deskresearch was op te 

maken dat leveranciers over het algemeen geen voorstander van veilen zijn . Uit de 

enquête zal moeten blijken of "alle" leveranciers dezelfde houding tegenover e-auctions 

hebben of dat ze wel de voordelen inzien van e-auctions en welke factoren de houding 

van leveranciers kunnen beïnvloeden. 

3.2 Deel A, individuele voor- en nadelen 

Eerst worden alle voor- en nadelen uit de theorie, interviews en deskresearch 

samengevoegd. Tijdens de enquête is gevraagd of leveranciers deze voor- of nadelen 

ook als voor- dan wel als nadeel beschouwen (beantwoording van onderzoekssubvraag 

1 en 2, zie paragraaf 1.2). Vervolgens is er gevraagd om de voor- en nadelen een 

rangorde te geven (beantwoording van onderzoekssubvraag 3, zie paragraaf 1.2). Het 

doel van dit onderdeel is te kijken wat leveranciers als voor- en nadeel beschouwen en 

in welke mate ze dit als een voor- of nadeel ervaren. De antwoorden zullen een indicatie 

geven hoe leveranciers tegenover e-auctions staan (onderzoeksvraag). Met de 

opgedane kennis kan men gericht te werk gaan om de nadelen te verminderen en de 

voordelen te versterken (beantwoording onderzoekssubvraag 4, zie paragraaf 1.2). 

Op de volgende bladzijde zijn de 17 voordelen en 15 nadelen, die getoetst zullen 

worden in de enquête, te zien. Deze voor- en nadelen zijn samengesteld uit de 

interviews, theorie en deskresearch. De betekenis van de voor- en nadelen zijn terug te 

vinden in hoofdstuk literatuur (paragraaf 2.3). 
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Voordelen 
1 . Operationele kosten 
2. Verkoopkosten 
3. Acquisitiekosten 
4. Eerlijk speelveld 
5. Toegang tot klanten waar men 

voorheen niet binnenkwam 
6. Toegang tot nieuwe 

marktsegmenten 
7. Verkoop 
8. TCO 
9. Marktinformatie 
10. Lange termijn contracten 
11. Biedproces 
12. Doorlooptijd gehele proces 
13. Doorlooptijd prijsonderhandelingen 
14. Geografische barrières 
15. Uitwisselen informatie 
16. Relatie 
17. Overcapaciteit 

Nadelen 
1 . Contractprijs 
2. Winst 
3. Win-win 
4. Kans om contract te krijgen 
5. Helderheid specificaties 
6. Selectie niet-prijscriteria 
7. Weging criteria onderling 
8. Prijs kwaliteit verhouding 
9. Lange termijn samenwerking 
10. Verhouding van macht 
11 . Tekenen contract 
12. Uitdienen contract 
13. Transparantie 
14. Emoties tijdens bieden 
15. Eerlijkheid contractprijs 

De items Lange termijn contracten en eerlijkheid contractprijs zijn niet toegelicht in de 

theorie, voor toelichting van de overige voor- en nadelen zie paragraaf 2.3. Tijdens de 

interviews kwam naar voren dat de contracten bij e-auctions vaak voor lange duur zijn , 

dus voor meerdere jaren. Wanneer dit waar is kan Lange termijn contracten als een 

voordeel van e-auctions aangemerkt worden. Beall et al. (2003) geeft aan dat er geen 

verschil zit tussen de contractlengte bij e-auctions en bij F2F onderhandelingen. Uit de 

interviews en Beall et al. (2003) blijkt dat leveranciers vinden dat e-auctions leiden tot 

onredelijk contractprijzen, het item eerlijkheid contractprijzen wordt als een nadeel van 

e-auctions aangemerkt. 
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3.3 Deel B, factoren 

In deel B wordt de vraag beantwoord hoe leveranciers e-auctions ervaren 

(onderzoeksvraag, paragraaf 1.2) en wat de factoren zijn die invloed hebben op de 

ervaring. Met ervaren wordt bedoeld of leveranciers positief of negatief tegenover het 

gebruik van het instrument e-auctions staan, ervaren leveranciers het als een prettig 

instrument of niet? Door het aantonen van een verband tussen één of meerdere 

factoren en de ervaring, kan men onderzoeksdeelvraag 4 beantwoorden (Hoe kan een 

e-auction software provider de negatieve gevoelens verminderen of de positieve 

gevoelens versterken). 

Bepalen van de factoren 

Omdat er is geen model bestaat dat verklaart welke items invloed hebben op hoe 

leveranciers e-auctions ervaren, is er voor gekozen om zelf een model samen te stellen. 

Het maken van het model ving aan met het samenvoegen en groeperen van alle 

observaties uit de interviews en deskresearch (zie Bijlage 4) . In eerste instantie is de 

groepering gedaan door de schrijver van dit rapport en daarna door de 

bedrijfsbegeleider. De indeling is vervolgens aan vijf verschillende personen voorgelegd. 

Deze vijf personen hebben vanuit de aangereikte indeling gekeken en hun eigen 

indeling gemaakt. De verschillende indelingen zijn naast elkaar gelegd. De indeling van 

de verschillende personen kwam grotendeels overeen en dat heeft geleid tot 6 

hoofdcategorieën. In Bijlage 4 is de definitieve indeling te zien van alle 139 observaties 

(uit interviews en deskresearch), alle items zijn onder één van de 6 hoofdcategorieën 

geplaatst. Hieronder zijn de 6 hoofdcategorieën terug te vinden. 

• Winst • Relatie 

• Specificatie • Vertrouwen systeem 

• Macht verschuiving • Emotionele druk 
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Nadat de indeling gemaakt was zijn er oorzaak- gevolgdiagrammen opgesteld, daarin 

zijn naast de items uit de interviews en deskresearch ook alle voor- en nadelen van e

auctions verwerkt (zie deel A paragraaf 3.2). 

In Bijlage 6 is het resultaat van deze samenvoeging te zien in een oorzaak

gevolgdiagram dat de opbouw per factor laat zien. Niet alle items die in het oorzaak

gevolgdiagram te zien zijn, zijn in de enquête gevraagd. De reden dat niet alles 

gevraagd wordt, is in de eerste plaats gelegen in het feit dat dat niet nodig is en in de 

tweede plaats zou het de enquête onnodig lang maken. De factor winst is samengesteld 

uit meerdere items, maar kan ook met één vraag beantwoord worden (wat is de invloed 

van e-auctions op de winst), het is dus niet nodig om voor deel B alle items van de factor 

winst te vragen (zie Figuur 10). In Figuur 6 is te zien uit welke items de 6 factoren zijn 

samengesteld (afgeleid uit oorzaak- gevolgdiagram Figuur 10). 

1. Helderheid specificatie 

2. Selectie niet-prijscriteria 

3. TCO 
4. Weging criteria onderling 

5. Prijs kwaliteit weging Specificatie 

1. Beïnvloedbaarheid Macht 
procedure verschuiving 

2. Aantal concurrenten 

3. Nieuwe markten 

4. Klanten binnen huidige 
markt 

1. Gelijke regels 

2. Gelijke kansen om te 
winnen 

Winst 3. Tekenen contract 

Emotie 
1. Bieden op emoties 

2. Prijs laag door emoties 
3. Leveranciers maken 

gebruik van emoties 

Vertrouwen 4. Contract uitdienen 
in systeem 5. Inzicht systeem 

Relatie 1. Lengte contract 

2. Kwaliteit persoonlijk 
contact 

3. Win-win situatie 

4. Intensiteit persoonlijk 
contact 

5. Lengte relatie 

Figuur 6 Overzicht variabele en items 

Er kan gericht naar oplossingen gezocht worden om de bezwaren van leveranciers 

tegen e-auctions te verminderen wanneer er verband is tussen de onafhankelijke 

factoren (6 factoren) en de afhankelijke factor (ervaring),. Ter illustratie: wanneer 

hypothese 2 (zie volgende bladzijde) wordt aangenomen, moet men zorgen dat 

leveranciers geen problemen hebben met de vijf items die specificatie vormen (Figuur 

6). Er moet dus gezorgd worden dat de specificaties helder zijn en dat er een goede 

selectie is van niet-prijscriteria, etc. Er zijn zes hypothesen opgesteld (H1 tot en met 
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H6), hieronder volgt een toelichting op de zes factoren en de daaruit voortgekomen 

hypothesen: 

Winst 

Jap (2003) geeft aan dat "potentiële" leveranciers graag winst willen maken. Uit de 

literatuur blijkt verder dat e-auctions voor lagere contractprijzen zorgen (zie winst 

paragraaf 2.3.2). Een gevolg van de lage contractprijzen kan een lage(re) winst zijn. In 

de interviews kwam duidelijk naar voren dat leveranciers de lagere winst als een 

bezwaar ervaren e-auctions. Deze factor is een single item factor en bestaat alleen uit 

het item winst. Wanneer de winst op contracten die met behulp van e-reverse auctions 

tot stand zijn gekomen goed is, zullen de leveranciers positief tegenover e-auctions 

staan. 

H1 : Winst heeft een positieve invloed op hoe leveranciers e-auctions ervaren 

Specificaties 

De factor specificatie gaat over het meenemen en wegen van de niet-prijscriteria en 

over het bestek (Figuur 11 ). Uit Tabel 1 blijkt dat de specificeerbaarheid van producten 

één van de voorwaarden is om een veiling te kunnen houden. Bij veilen gaat veel tijd in 

het specificeren van de benodigdheden zitten (Carter, Kaufmann et al. 2004). Een 

gevaar bij e-auction is dat er te weinig voorbereidend werk is gedaan waardoor de 

specificaties niet duidelijk zijn (Beall et al. 2003). In de interviews kwam naar voren dat 

leveranciers zich soms zorgen maakten over de weging, specificaties en de helderheid 

van het bestek. De factor specificatie is opgebouwd uit 5 items: helderheid specificaties, 

selectie niet-prijscriteria, Total Cost of Ownership, weging criteria onderling en prijs 

kwaliteit weging. Wanneer leveranciers heldere specificaties krijgen, het eens zijn met 

selectie en weging van niet-prijscriteria, het gevoel hebben dat het leidt tot Total Cost of 

Ownership, dan zal dit een positief effect hebben op hoe leveranciers e-auctions 

ervaren. 

H2: Goede specificaties hebben een positieve invloed op hoe leveranciers e

auctions ervaren. 
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Macht 

E-auctions kunnen voor een herverdeling van de macht zorgen. De macht verschuift van 

leverancier naar de inkopende partij omdat de koper passief blijft tijdens de e-auction 

(Beall et al. 2003). Voor de inkopende partij zorgen e-auctions voor helderheid, wat voor 

meer rivaliteit zorgt en resulteert in lagere prijzen (Lutz and Craig 2004). Macht is een 

samenstelling van meerdere factoren waaronder vraag en aanbod. Een gevolg van e

auctions is dat leveranciers worden blootgesteld aan meer concurrentie (Smart and 

Harrison 2003) .. E-auctions maken het mogelijk om een groot aantal leveranciers vanuit 

de gehele wereld, zonder extra hoge kosten, mee te laten bieden in het biedproces (Jap 

2002; Beall et al. 2003; Hartley, Lane et al. 2004). Wanneer er meer vraag naar de 

producten van de leverancier is en er is minder concurrentie, dan zal de leverancier 

meer macht krijgen. Leveranciers kunnen tijdens de prijsonderhandeling alleen 

prijsconcessies doen, bij face-to-face onderhandelingen hebben ze de mogelijkheid om 

bijvoorbeeld het assortiment aan te passen op samenstelling (Carter, Kaufmann et al. 

2004). E-auctions kunnen er voor zorgen dat leveranciers de procedures minder kunnen 

beïnvloeden. Macht is opgebouwd uit 4 items: beïnvloedbaarheid procedures, aantal 

concurrenten, nieuwe markten en klanten binnen huidige markt. De verwachting is dat 

wanneer leveranciers ervaren dat ze bij e-auctions geen macht verliezen, of zelfs meer 

macht krijgen, ze e-auctions als positief zullen ervaren. 

H3: Geen verlies van macht heeft een positieve invloed op hoe leveranciers e

auctions ervaren. 

Relatie 

Tijdens de interviews bleek dat leveranciers veel waarde hechten aan een goede relatie 

met de inkopende partij. Beall et al. (2003) geeft aan dat sommige leveranciers van 

mening zijn dat e-auctions niet samengaan met lange-termijn samenwerking, dit bleek 

ook uit de interviews. Verder kwam uit de interviews naar voren dat leveranciers het 

persoonlijk contact missen bij e-auctions; dit zou een negatieve werking kunnen hebben 

op de relatie. Uit de interviews bleek dat de contract duur bij e-auctions langer is (in 

jaren) dan bij face-to-face onderhandelingen. De lengte van het contract zou een 

positieve werking kunnen hebben op hoe leveranciers e-auctions ervaren omdat ze 
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meer tijd hebben om de relatie op te bouwen. De "vloek van de winnaar" kan invloed 

hebben op de win-win situatie (Kern et al. 2002). Als de leverancier met de "vloek van 

de winnaar" geconfronteerd wordt kan dat een negatieve invloed hebben op de relatie. 

De factor relatie is samengesteld uit 5 items: lengte contract, kwaliteit persoonlijk 

contact, win-win situatie, intensiteit persoonlijk contact en lengte relatie. Wanneer e

auctions voor een verbeterde relatie zorgen dan zal dat een positief effect hebben op 

hoe leveranciers e-auctions ervaren. 

H4: Een goede relatie heeft een positieve invloed op hoe leveranciers e

auctions ervaren. 

Vertrouwen 

Met vertrouwen wordt vertrouwen in de gang van zaken en de uitkomst van de veiling 

bedoeld. Het aanbestedingsproces wordt eerlijker door transparantie, alle aanbieders 

krijgen dezelfde informatie op dezelfde tijd. E-auctions zorgen voor een eerlijk speelveld, 

het tenderproces wordt tevens objectiever doordat er geen "wining and dining" plaats 

vindt en het traditionele "old boys network" wordt doorbroken (Beall et al. 2003; Carter, 

Kaufmann et al. 2004). In een interview gaf een leverancier aan dat hij eerst geen 

opdrachten kon verwerven in Limburg, dit lukte hem alleen via Limburgse 

tussenhandelaren. De enige keer dat hij direct een opdracht binnenhaalde, was toen er 

gebruik gemaakt werd van e-auctions. Tijdens de interviews bleek dat sommige 

leveranciers meegemaakt hadden dat de winnaar van de veiling het contract niet 

ondertekende of dat het contract niet uitgediend werd; dit heeft invloed op het 

vertrouwen in e-auctions. Het niet ondertekenen van het contract en het niet uitdienen 

kan te maken hebben met de "vloek van de winnaar" (Kern et al 2002). Doordat IT bij 

veilingen gebruikt wordt is een veiling minder tastbaar, een aantal leveranciers gaf 

tijdens de interviews aan dat men niet altijd evenveel inzicht had in de gang van zaken 

bij e-auctions, eens soort "black-box" gevoel. De factor vertrouwen bestaat uit 5 items: 

gelijke regels, gelijke kansen om te winnen, tekenen contract, contract uitdienen en 

inzicht systeem. Wanneer leveranciers vertrouwen hebben in het e-auctions proces en 

de uitkomsten dan zal dit leiden tot een positieve invloed op hoe leveranciers e-auctions 

ervaren. 
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H5: Vertrouwen heeft een positieve invloed op hoe leveranciers e-auctions 

ervaren. 

Emotie 

Het komt voor dat leveranciers zich laten gaan bij het bieden en een prijs bieden 

waarmee ze geen winst kunnen maken (Beall et al. 2003) . Het uitbrengen van een 

onrealistisch laag bod gebeurt ook bij traditionele sealed bid veilingen, maar de kans dat 

dit gebeurt, is veel groter in de laatste 'hectische' momenten van een e-auction (Carter, 

Kaufmann et al. 2004; Lutz and Craig 2004). Ook uit de interviews kwam naar voren dat 

het aannemelijk is dat emoties bij e-auction een rol spelen. De factor emotie bestaat uit 

3 items: bieden op emoties, prijs laag door emoties en leveranciers maken gebruik van 

emoties. Wanneer leveranciers geen noemenswaardige emotionele druk ervaren bij e

auctions zal dit een leiden tot een positieve invloed op hoe leverancier e-auctions 

ervaren. 

H6: Geen emotionele druk heeft een positieve invloed op hoe leveranciers e

auctions ervaren. 

3.4 Selectie respondenten en uitnodiging voor enquête 

Er zijn bij Negometrix honderden verschillende veilingen geweest, met verschillende 

producten en diensten waaronder: kopieerapparaten, printers, bouw, schoonmaak, 

medicijnen, boterkuipjes, kantoorartikelen, onderzoekshandschoenen, enveloppen, pc's, 

schilderwerk, etc. De leveranciers variëren van klein bedrijf tot multinational, het grootste 

gedeelte van de leveranciers is in Nederland gevestigd. Alle leveranciers waar een 

account voor aangemaakt is, zijn in een database opgeslagen. Het aanmaken van een 

account kan betekenen dat men daadwerkelijk heeft meegedaan aan een veiling of dat 

men alleen uitgenodigd is om de specificaties aan te leveren. Het kwam voor dat een 

verkoper dubbel in de lijst stond, of dat de account is aangemaakt om de software te 

testen. Negometrix heeft ten behoeve van dit onderzoek de leveranciersdatabase 

beschikbaar gesteld. De oorspronkelijke lijst bestond uit 1769 namen. Dubbele, 
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ongeldige adressen en test accounts zijn van de lijst gehaald, waarna 703 namen 

overbleven. 

De enquête is op een dinsdag gestuurd omdat Dillman (2000) aangeeft dat dinsdag de 

beste dag is om een enquête te sturen. De aangeleverde database is inclusief 

achternaam. Om de respons te verhogen is de brief gepersonaliseerd (Dillman 2000). 

Verder is er na een week (op dinsdag) een reminder gestuurd om leveranciers 

nogmaals te vragen om de enquête in te vullen (Dillman 2000). In overleg met 

Negometrix is er voor gekozen om geen 2de reminder te sturen om de leveranciers niet 

te veel te belasten. Om de respons te verhogen kreeg Iedere leverancier die alle vragen 

had ingevuld een tegoedbon van $ 10,- en is er op aanraden van dr de Jong gewerkt 

met kleuren omdat dit meer de aandacht trekt. In Bijlage 7 zijn de eerste en tweede 

begeleidende e-mails te zien. Gezien de doelgroep en de beperkte tijd die ter 

beschikking stond, is er voor gekozen om gebruik te maken van een online vragenlijst 

via Surveymonkey. In Bijlage 8 is de enquête te zien. 

Samenvatting 

In deel A zijn 17 voordelen en 15 nadelen geïdentificeerd. Deze voor- en nadelen 

komen uit de theorie en literatuur. In deel A wordt gekeken of de leveranciers de voor

en nadelen ook zien als voor- dan wel nadeel van e-auctions ten opzichte van face-to

face onderhandelingen. Vervolgens wordt er gekeken wat de zwaarte van de voor- en 

nadelen is. De uitkomsten van deze vragen zouden antwoord moeten geven op de 

onderzoeksvraag en deelvraag 1 tlm 3. In deel B worden 6 hypothesen geïntroduceerd. 

De 6 hypothesen moeten duidelijk maken wanneer leveranciers positief tegenover e

auctions staan en wat de reden daarvoor is. Wanneer een hypothese bewezen wordt 

kan men gericht naar oplossingen zoeken om de bezwaren van leveranciers tegen e

auctions te verminderen. 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête toegelicht. De resultaten worden 

in het volgende hoofdstuk geïnterpreteerd. De eerste paragraaf 4. 1 geeft de resultaten 

over algemene zaken zoals response, functie, etc. In paragraaf 4. 2 zijn de resultaten te 

vinden over de individuele voor- en nadelen (deel A). In paragraaf 4.3 zijn de uitkomsten 

van de 6 hypothesen te vinden (deel 8). Paragraaf 4.4 gaat in op de antwoorden van de 

vraag wat software providers kunnen verbeteren aan e-auctions. 

4. 1 Beschrijvende statistiek 

Respons 

Van de 703 mails die verstuurd zijn, zijn 102 met een foutmeldingen teruggekomen 

(adres niet meer in gebruik). Van de 601 mails die zijn "aangekomen" hebben 79 

geadresseerden (13%) de enquête ingevuld. Daarvan zijn er 58 (73%) bruikbaar omdat 

de overige leveranciers niet betrokken zijn geweest bij e-auctions in de afgelopen 2 jaar. 

Dezelfde lijst is een aantal maanden daarvoor ook gebruikt voor een andere enquête en 

waarschijnlijk worden een aantal e-mail adressen niet meer gebruikt. Dit is een 

mogelijke verklaringen waarom de respons 13% was en niet hoger. De rest van deze 

beschrijvende statistiek zal gaan over de 58 bruikbare reacties. 

Het zou kunnen zijn dat zij die niet gereageerd hebben een andere mening hebben dan 

diegenen die wel gereageerd hebben (non-response bias). Armstrong en Overton 

(1977) hebben een methode ontwikkeld om de non-response te vergelijken met de 

antwoorden van de personen die wel gereageerd hebben. Hierbij worden de uitkomsten 

van de eerste helft respondenten vergeleken met de antwoorden van de tweede helft 

respondenten. De aanname in deze methode is dat antwoorden van de mensen die in 

de tweede helft hebben gereageerd hetzelfde antwoorden als de mensen die niet 

hebben gereageerd. Door middel van een One-Way ANOVA kan getest worden of de 

uitkomsten tussen de vroege en late respondenten verschilt. Er is één factor uitgekozen 
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om te controleren of er non-response bias is, deze factor is de afhankelijke factor, 

ervaring (samenstelling van 5 items). 

In Bijlage 14, Tabel 72 is te zien dat bij de twee groepen O (vroege respondenten) en 1 

(late respondenten) het gemiddelde en de standaard deviatie, weinig verschillen. Uit 

Tabel 73 blijkt dat er geen significant verschil in variantie is tussen de twee groepen en 

dat de gemiddelden niet significant verschillen (Tabel 74: a>0,05,). Met andere woorden: 

volgens de theorie van Armstrong en Overton (1977) hebben de mensen die niet 

gereageerd hebben geen significant andere mening dan mensen die wel gereageerd 

hebben. 

Externe validiteit 

De externe validiteit verwijst naar de mate waarin bepaalde conclusies kunnen worden 

gegeneraliseerd naar andere leveranciers die niet meegedaan hebben aan de enquête 

maar wel uitgenodigd zijn of zelfs naar leveranciers die niet zijn uitgenodigd om deel te 

nemen aan de enquête. Van de eerste groep, leveranciers die wel zijn uitgenodigd maar 

niet deelgenomen hebben aan de enquête, is bewezen dat leveranciers die niet 

gereageerd hebben geen significant andere mening hebben dan leveranciers die wel 

gereageerd hebben. 

De tweede groep is nog belangrijker voor de externe validiteit. Wat kan dit onderzoek 

zeggen over leveranciers die niet uitgenodigd waren voor de enquête, hoe 

generaliseerbaar is dit onderzoek in dat opzicht? Om deze vraag te beantwoorden 

moeten de verschillen op tafel gelegd worden tussen de groep die onderzocht is en de 

groep waarover men wil generaliseren. 

De twee meest voor de hand liggende verschillen tussen de respondenten van dit 

onderzoek en de laatst genoemde groep waarover gegeneraliseerd wordt zijn: de 

software provider en de nationaliteit. De geënquêteerden komen uit de database van 

Negometrix en hebben allemaal één of meerdere keren meegedaan aan een veiling met 

de Negometrix software, dit is zeker niet het geval bij de laatst genoemde groep 

waarover gegeneraliseerd wordt. De nationaliteit en de daarmee samenhangende 

54 



K. Veltman E-reverse auctions: de leverancierskant 

cultuur zouden ook van invloed kunnen zijn op de uitkomst, de meeste geënquêteerden 

zijn van Nederlandse nationaliteit. Er kunnen ook nog andere verschillen zijn zoals de 

branche waar de leverancier werkzaam is en hoeveel omzet wordt via e-auctions 

gegenereerd, aantal e-auctions waar men aan deelneemt, etc. Verder is de sample size 

klein, zeker vergeleken met het aantal items dat is meegenomen in de regressie (58 

bruikbare reacties) . De verschillen tussen de respondenten en de laatst genoemde 

groep waarover gegeneraliseerd wordt in combinatie met de kleine sample size maakt 

het niet mogelijk om met zekerheid de uitkomsten van dit onderzoek breed te trekken. 

Het is echter wel aannemelijk dat de uitkomsten van dit onderzoek ook generaliseerbaar 

zijn naar willekeurige leveranciers die e-auctions gebruiken (algemene gebruikers) en 

die dus niet zijn uitgenodigd voor de enquête. 

Functie van de geënquêteerden 

Van de respondenten gaven 47 antwoord op de vraag wat hun functie is. Het meest 

werd financieel medewerker/controller als antwoord gegeven (18x) , gevolgd door sales 

manager (8x) en algemeen manager (5x). 

Deelname aan veilingen 

Het antwoord op de vraag hoe vaak de leveranciers de afgelopen 2 jaar hebben 

meegedaan aan een e-auction is: gemiddeld 4,9 keer13
. In Tabel 5 is het overzicht te 

zien in welk jaar de geënquêteerden de eerste keer meededen aan een e-auction en in 

welk jaar het bedrijf voor de eerste keer meegedaan heeft aan e-auctions. Uit de tabel 

kan men concluderen dat er ieder jaar "meer" leveranciers voor de eerste keer meedoen 

aan e-auctions. 

13 Volgens de definitie van Montgomery et al. (2004) is een extreme outlier een uitslag die meer dan drie 
keer de interkwartiele afstand van het derde kwartiel ligt. In dit geval ligt de grens bij 23, om deze reden 
zijn twee uitslagen (24 en 100) niet meegenomen. Wanneer deze twee uitslagen wel meegenomen 
worden is het gemiddelde 6,5. 
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Tabel 5 Jaar van eerste deelname aan e-auction 
Jaar eerste deelname aan e- Jaar eerste deelname aan 
auction bedrijf e-auction geënquêteerde 
geënquêteerde 

0 1994 1 

0 1995 0 

1 1996 0 

1 1997 1 

1 1998 1 

0 1999 0 

7 2000 4 

3 2001 3 

12 2002 8 

10 2003 10 

9 2004 11 

15 2005 19 

4 2006 5 

* Enquête is begin 2006 gehouden daarom vertekend beeld over 2006 

Normale manier van contracteren 

Op de vraag wat de meest gebruikte manier van contracteren is hebben 56 mensen 

geantwoord. Van de 56 bedrijven gaven 35 aan dat dit door middel van face-to-face 

onderhandelingen is, 18 deden dit door middel van het uitbrengen van een eenmalig 

bod en 3 bedrijven deden dit door middel van e-auctions. De enquête is opgezet om e

autions te vergelijken met face-to-face onderhandelingen. 

De uitkomsten van face-to-face onderhandelingen, eenmalig bod en e-autions, zijn 

vergeleken. Voor deze vergelijking is de factor hoe leveranciers e-auctions ervaren 

gekozen (samenstelling uit 5 items). In Tabel 75, Bijalge 14, zijn de gemiddelden te zien 

van de drie groepen. Uit deze tabel blijkt dat "eenmalig bod" leveranciers het meest 

positief staan tegenover e-autions (gemiddelde van 2,3). Leveranciers die het grootste 

gedeelte van hun omzet via e-auctions genereren, staan het minst positief tegenover e

auctions (gemiddelde van 1 ). Omdat er slechts 3 leveranciers het grootste gedeelte via 

e-auctions binnenhaalde kan men weinig waarde aan het gemiddelde van 1 hechten. 
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Omzet e-auctions 

In Tabel 6 is te zien hoeveel procent van de omzet in 2005 gegenereerd werd door e

auctions. Van de leveranciers die hierop geantwoord hebben gaf meer dan de helft aan 

dat er een aantoonbaar gedeelte van de omzet door e-auctions werd gegenereerd. 

Circa 27 % van de geënquêteerden gaf aan dat meer dan 5% van de omzet door middel 

van e-auctions wordt gegenereerd. Uit deze gegevens wordt duidelijk dat de omzet voor 

een merkbaar en in veel gevallen voor een belangrijk deel door middel van e-auctions 

wordt binnengehaald. Leveranciers kunnen "niet" om e-auctions heen omdat e-auctions 

voor omzet kunnen zorgen. 

Tabel 6 Omzet via e-auctions gegenereerd in 2005 
% omzet door e- % respondenten 
auctiong 2005 

0% 42.4% 
1 % 12.1% 
2% 6.1% 
3% 3% 
4% 3% 
5% 6.1% 
6-10% 7,60% 
11-15% 4,50% 
15%> 15.2% 

4.2 Deel A, individuele voor- en nadelen 

Beschrijving 

De vragen over de voor- en nadelen van e-auctions bestaan uit drie gedeelten. In de 

eerste vraagstelling wordt er gevraagd of de verwachte voor- of nadelen ook 

daadwerkelijk een voor- of nadeel zijn van e-auctions ten opzichte van face-to-face 

onderhandelingen. In het tweede gedeelte is de vraagstelling aan de orde in welke mate 

het voor- of nadeel als een voor- of nadeel beschouwd wordt. In het laatste gedeelte 

wordt er gevraagd of er relevante voor- of nadelen van e-auctions vergeten zijn. 

Voor de eerste twee gedeelten is een vijf-punt-schaal gebruikt, voor het laatste gedeelte 

een open vraag. Bij het vergelijken van de voordelen van e-auctions ten opzichte van 

face-to-face onderhandelingen is een score lager dan 3 in het voordeel van face-to-face 
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onderhandelingen, een score van 3 neutraal, en een score hoger dan drie in het 

voordeel van e-auctions. Naar de mate van voordeel loopt de schaal van 1 (geen 

voordeel) tot 5 (groot voordeel). Bij nadeel is de schaal hetzelfde als bij voordeel maar 

dan van geen nadeel tot groot nadeel. 

Compleetheid voor- en nadelen 

In de enquête is een open vraag opgenomen waar leveranciers konden antwoorden op 

de vraag of er voor- of nadelen vergeten zijn . Bij deze open vraag zijn 9 voordelen 

genoemd. Eén van de leveranciers gaf aan dat er slechts weinig deelnemers zijn bij e

auctions. Dit voordeel is verder niet meegenomen omdat dit slechts één keer 

geconstateerd is en deels is meegenomen in voordeel (4) genaamd: kans om contract te 

krijgen. De overige antwoorden zijn ondervangen in één of meerdere voor- of nadelen. 

Verder zijn er 7 nadelen bij de open vraag binnen gekomen. Alle opmerkingen zijn in 

één of meerdere nadelen onder te brengen. Men kan concluderen dat alle voor- en 

nadelen zijn benoemd (17 voordelen en 15 nadelen). Voor toelichting op de voor- en 

nadelen zie paragraaf 2.3. 

Uitkomsten voor- nadeel e-auction ten opzichte van face-to-face onderhandeling 

Met behulp van een betrouwbaarheidsinterval van 95% is gecontroleerd wat 

leveranciers als voor- of nadelen ervaren aan e-auctions ten opzichte van 

face-to-face onderhandelingen. In SPSS is gekozen voor de One-sample T test, met 

een test value van 3 en een betrouwbaarheid van 90% 14
. In de onderstaande Tabel 7 

zijn de uitslagen van deze analyse terug te vinden. In Bijlage 9, Tabel 14 (gemiddelde) 

en Tabel 15 (betrouwbaarheidsinterval) zijn de output tabellen van SPSS te zien. 

14 Een dubbelzijdig betrouwbaarheidsinterval van 90% staat gelijk aan een enkelzijdig betrouwbaarheids 
interval van 95% (wanneer de verdeling gelijkmatig is). In dit geval kan men met 95% zekerheid iets over 
de uitkomsten zeggen. 
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Tabel 7 Uitkomst, wat ervaren leveranciers als voor- of nadeel aan e-auctions (95%) 
Verwacht voordeel Voordeel Nadeel Onzeker 

1. Operationele kosten * 

2. Verkoopkosten * 

3. Acquisitiekosten * 

4. Eerlijk speelveld * 

5. Toegang tot klanten waar men voorheen niet binnenkwam * 

6. Toegang tot nieuwe marktsegmenten * 

7. Verkoop * 

8. TCO * 

9. Marktinformatie * 

10. Lange termijn contracten * 

11 . Biedproces * 

12. Doorlooptijd gehele proces * 

13. Doorlooptijd prijsonderhandelingen * 

14. Geografische barrières * 

15. Uitwisselen informatie * 

16. Relatie * 

17. Overcapaciteit * 

Verwacht nadeel 

1. Contractprijs * 

2. Winst * 

3. Win-win * 

4. Kans om contract te krijgen * 

5. Helderheid specificaties * 

6. Selectie niet-prijscriteria * 

7. Weging criteria onderling * 

8. Prijs kwaliteit verhouding * 

9. Lange termijn samenwerking * 

10. Verhouding van macht * 

11 . Teken en contract * 

12. Uitdienen contract * 

13. Transparantie * 

14. Emoties tijdens bieden * 

15. Eerlijkheid contractprijs * 
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In Tabel 7 kan men zien dat leveranciers twee voordelen ervaren aan e-auctions, dit 

zijn: eerlijk speelveld en tekenen contract (zie paragraaf 2.3 voor toelichting) . Van 6 

items kan men niet met zekerheid zeggen dat leveranciers deze ervaren als voor- of 

nadeel. Van de overige 24 items, geven leveranciers aan dat ze deze als nadeel 

ervaren aan e-auctions. 

Rating van de voor- en nadelen 

Aan de leveranciers is gevraagd in welke mate het verwachte voordeel als een voordeel 

beschouwd wordt. Leveranciers hebben een score aan de 17 verwachte voordelen 

gegeven. De uitkomsten uit SPSS zijn in Bijlage 9 Tabel 16 te zien, hieronder in Tabel 8 

staat de top 5 van voordelen bij e-auctions (gebaseerd op score). 

Tabel 8 Score voordelen e-auctions 
Mean Std. 

Deviation 

1. Doorlooptijd prijsonderhandelingen ( 13) 2,9 1,2 

2. Doorlooptijd gehele proces (12) 2,7 1,1 

3. Eerlijk speelveld (4) 2,6 1,0 

4. Uitwisselen informatie (15) 2,5 1,0 

5. Biedproces (11) 2,5 1,2 

Tevens is aan de leveranciers gevraagd om de nadelen van e-auctions te scoren (zie 

Tabel 9). In Bijlage 10, Tabel 17 is de volledige SPSS tabel te vinden. Hieronder staat 

de top 5 van nadelen van e-auctions voor leveranciers (gebaseerd op score). 

Tabel 9 Score nadelen e-auctions 
Mean Std. 

Deviation 

1. Winst (2) 3,8 1,2 

2. Contractprijs ( 1 ) 3,8 1,2 

3. Win-win (3) 3,6 1,2 

4. Prijs kwaliteit verhouding (8) 3,5 1,1 

5. Lange termijn samenwerking (9) 3,4 1,2 
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Factor analyse voor- en nadelen 

Op de voordelen en nadelen van e-auctioning is een factor analyse toegepast. Het doel 

van de factor analyse is om te kijken of er groepen binnen de voor- of nadelen zijn . Door 

het zichtbaar maken van de groepen zouden er mogelijke oplossingsrichtingen 

aangedragen kunnen worden. Bij de factor analyse is gebruik gemaakt van varimax 

rotatie (voor uitleg manieren van roteren zie Bijlage 11) waardoor de uitkomsten beter 

interpreteerbaar zijn . In Bijlage 10, Tabel 17 en Tabel 18 zijn de SPSS Rotated compont 

tabellen van de voordelen en nadelen te zien. 

De factor analyse van de nadelen geeft aan dat de items één categorie vormen, dit 

levert geen extra informatie op. De factor analyse van de voordelen levert drie aparte 

categorieën op die in de lijst hieronder zijn weergegeven. Factoren die niet duidelijk 

laden "op één factor" zijn niet meegenomen. In dit hoofdstuk worden de resultaten 

zonder interpretatie weergegeven . In het volgende hoofdstuk volgt de interpretatie van 

deze indeling. SPSS geeft alleen aan dat er een samenhang binnen de drie 

verschillende factoren is en niet wat deze samenhang is. De uitkomsten van de analyse 

moeten zelf geïnterpreteerd worden, waardoor de factoren een betekenis krijgen. 

Factor 1 
Voordeel 4 - Eerlijk speelveld 
Voordeel 10 - Lange termijn contracten 
Voordeel 11 - Biedproces 
Voordeel 12 - Doorlooptijd gehele proces 
Voordeel 13 - Doorlooptijd prijsonderhandelingen 
Voordeel 16 - Relatie 
Voordeel 17 - Overcapaciteit 

Factor 2 
Voordeel 1 
Voordeel 2 
Voordeel 8 

Factor 3 
Voordeel 3 
Voordeel 5 
Voordeel 6 

- Operationele kosten 
- Verkoopkosten 
-TCO 

- Acquisitiekosten 
- Toegang tot klanten waar men voorheen niet binnenkwam 
- Toegang tot nieuwe marktsegmenten 
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4.3 Deel B, factoren 

In deel B wordt er gekeken welke factoren invloed hebben op hoe leveranciers e

auctions ervaren, dit wordt door middel van een factor analyse (stap 1 en 2) en lineaire 

regressie getoetst (stap 3). In paragraaf 3.3 zijn de factoren en de opbouw van de 

factoren beschreven (Figuur 6). In drie stappen wordt gecontroleerd of de samenstelling 

van deze factoren kan verklaren hoe leveranciers e-auctions ervaren. In stap 1 wordt er 

op factor gecontroleerd of de samenstelling van de factor klopt, vallen de items binnen 

de factor en is de schaal betrouwbaar. In stap 2 worden alle items van de verschillende 

factoren tezamen gecontroleerd. Er wordt nagegaan of de items duidelijk horen bij één 

factor. In de laatste stap, stap 3, wordt er gecontroleerd of de onafhankelijke factoren (6 

stuks) de afhankelijke variabele (ervaring) kunnen verklaren; dit gebeurt door middel van 

lineaire regressie. In Bijlage 12 is een gedetailleerde beschrijving te vinden inclusief de 

tabellen uit de SPSS analyses. Hieronder staat een korte samenvatting van de stappen 

die doorlopen zijn. 

In Tabel 10 is de samenstelling van de verwachte factoren te zien (samenstelling 

factoren is besproken in paragraaf 3.3). In de tweede kolom beschrijving is de naam van 

het item te zien (zie ook Figuur 6). Er is gekozen voor een afkorting (bijvoorbeeld: Spe_ 1 

is item 1 van de factor specificaties en staat voor helderheid specificatie). De reden dat 

er voor een afkorting is gekozen is dat dit een beter overzicht geeft in SPSS. In kolom 

verwachting (Tabel 10) zijn de items te zien die de analyses ingaan, zie paragraaf 3.3 en 

Figuur 6. Tijdens het doorlopen van de stappen verandert de samenstelling van de 

factoren, dit kan zijn omdat een item bij een andere factor hoort of omdat dat item bij 

geen enkele factor goed past. 

In stap 1 blijkt dat het item ReI_2 een aparte factor vormt (zie Tabel 31), dit kan komen 

omdat de vraagstelling te suggestief is waardoor bijna iedereen hoog scoorde op deze 

vraag. Voor Emo_ 1 geldt ook dat iedereen zeer hoog scoorde op deze vraag. De reden 

dat Emo_ 1 eruit gehaald is, is dat de loading te laag was (zie Tabel 42). De items Rel_2 

en Emo_ 1 zijn in stap 1 uit het model gehaald. Door het vervallen van de items is de 

samenstelling van de factoren veranderd (zie Tabel 10, Verwachting en Stap 1). 
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Tabel 10 Samenstelling van factoren van A tot met Z 

Ervaring Erv 1 Erv 1 Erv 1 

Erv 2 Erv 2 Erv 2 

Erv 3 Erv 3 Erv 3 

Erv 4 Erv 4 Erv 4 

Erv 5 Erv 5 Erv 5 

Winst Winst Win 1 

Specificatie Helderheid specificaties Spe_1 Spe_1 Spe_1 

Selectie niet-prijscriteria Spe_2 Spe_2 Spe_2 

Total Cost of Ownership Spe_3 Spe_3 Spe_3 

Weging criteria onderling Spe_4 Spe_4 Spe_4 

Prijs kwaliteit weging Spe_5 Spe_5 

Macht Beïnvloedbaarheid procedures Mac 1 Mac 1 Mac 1 

Aantal concurrenten Mac_2 Mac 2 

Nieuwe markten Mac 3 Mac 3 Mac 3 

Klanten binnen huidige markt Mac 4 Mac 4 

Relatie Lengte contract Rel 1 Rel 1 Rel 1 

Kwaliteit persoonlijk contact Rel 2 

Win-win situatie Rel 3 Rel 3 Rel 3 

Intensiteit persoonlijk contact Rel 4 Rel 4 Rel 4 

Lengte relatie Rel_5 Rel 5 Rel 5 

Vertrouwen Gelijke regels Ver 1 Ver 1 Ver 1 

Gelijke kansen om te winnen Ver 2 Ver 2 Ver 2 

Tekenen contract Ver 3 Ver 3 Ver 3 

Contract uitdienen Ver 4 Ver 4 Ver 4 

1 nzicht systeem Ver_5 Ver 5 Ver 5 

Aantal concurrenten Mac 2 

Emotie Bieden op emoties Emo 1 

Prijs laag door emoties Emo 2 Emo 2 Emo 2 

Leveranciers maken gebruik 
Emo 3 Emo 3 Emo 3 

van emoties 

In stap 2 wordt gekeken of en op welke factoren de items laden. Spe_5 laadt op twee 

factoren en is daarom niet onderscheidend (zie Tabel 54). Item Spe_5 wordt daarom 

verder niet meegenomen. Mac_ 4 wordt niet meegenomen omdat deze een te lage 
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waarde heeft ten opzichte van de andere items van de factor ervaring (zie Tabel 54) . Als 

laatste valt op dat Mac_2 bij de factor verwachtingen laadt in plaats van op de 

verwachte factor macht (zie Tabel 54). In eerste instantie is alleen een promax gebruikt, 

deze analyse leverde een andere uitkomst op namelijk dat Ver_5 bij twee verschillende 

factoren laadde. Aan de varimax rotation is te zien dat dit niet het geval is (zie Bijlage 12 

Analyse deel B, factoren, Tabel 54) 

Het verspringen van item Mac_2 naar vertrouwen is te verklaren. Mac_2 gaat over het 

aantal leveranciers dat meedoet aan een e-auction. Wanneer leveranciers het gevoel 

hebben dat er meer leveranciers aan veilingen meedoen dan hebben leveranciers 

minder vertrouwen in veilingen en de uitkomst daarvan. In Tabel 10 is de samenstelling 

van factoren te zien die de afhankelijke variabele kunnen verklaren. De samenstelling 

van de factoren is van belang omdat men hiermee kan bepalen welke maatregelen men 

moet treffen wanneer er in stap 3 een significant verband tussen de factor en de 

onafhankelijke variabele wordt aangetoond. 

In stap 3 is met behulp van een lineaire regressie gecontroleerd welke variabelen 

daadwerkelijk invloed hebben op hoe leveranciers e-auctions ervaren. Uit Tabel 67 blijkt 

dat alle variabelen die ingevoerd zijn door SPSS geaccepteerd zijn. De R2 is 0,538, dit 

wil zeggen dat meer dan 50% van de variatie verklaard wordt door de ingevoerd 

onafhankelijke variabelen (zie Tabel 68). Met andere woorden de 6 aangedragen 

factoren geven een goede verklaring hoe leveranciers e-auctions ervaren. 

In Tabel 11 is te zien welke factoren wel en niet de afhankelijke variabele verklaren. De 

verdeling van de error term is gelijkmatig. Winst en vertrouwen verklaren met een 

zekerheid van 0,05 de afhankelijke variabele. Specificatie verklaart de afhankelijke 

variabele met een zekerheid van 0, 1. Van de overige factoren macht, relatie en emotie 

kan men niet met zekerheid zeggen dat deze iets zeggen over hoe leveranciers e

auctions ervaren omdat de p-value (Tabel 11, Sig.) boven de 0, 1 uitkomt. De 

gestandaardiseerde Bèta-coëfficiënt geeft het relatieve belang van iedere onafhankelijke 

variabele op de afhankelijke variabele weer. Hoe hoger de Bèta-coëfficiënt hoe meer 

invloed de onafhankelijke factor heeft op de afhankelijke factor. De drie significante 
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factoren hebben alle drie ongeveer delfde Bèta (Tabel 11) en hebben dus alle drie 

evenveel invloed op de afhankelijke variabele. 

T b 111 U"tk a e 1 t oms en we e ac oren sIgm ,can zIJn voor ervaring Ik f t . T t .. 

Standardized 
Model Unstandardized Coefficients Coefficients t 

Sig. 
Verklaart/ zekerheid 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) -3,364 2,549 -1,320 ,193 

Winst_tot 1,245 ,494 ,279 2,522 ,015 Ja/ 0,05 

Specificatie_tot 
1,666 ,860 ,261 1,936 ,058 Ja/0,10 

Macht_tot 
,403 ,579 ,076 ,696 ,490 Nee 

Relatie_tot 
,748 ,740 , 118 1,011 ,317 Nee 

Vertrouwen_tot 1,670 ,728 ,269 2,293 ,026 Ja/ 0,05 

Emotie tot 
-, 189 ,525 -,036 -,359 ,721 Nee 

Laatste kolom is toegevoegd aan SPSS tabel ter verduidelijking 

De factoren die significant zijn voor ervaring zijn als volgt samengesteld: 

De factor winst bestaat uit één item: winst. De factor specificatie bestaat uit:helderheid 

specificaties, selectie niet-prijscriteria, Total Cost of Ownership en weging criteria 

onderling. De factor vertrouwen bestaat uit: gelijke regels, gelijke kansen om te winnen, 

tekenen contract, contract uitdienen, inzicht systeem en aantal concurrenten 

multicollinearity 

Het zou kunnen dat de onafhankelijke factoren niet alleen de afhankelijke factor 

verklaren maar ook elkaar (multicollinearity). In Bijlage Tabel 66 (bivariate correlatie) kan 

men terugvinden dat de variabele onderling correleren. In Tabel 71 (output tabel van 

lineaire regressie met Collinearity diagnostics) is te zien dat er geen sprake is van 

multicollinearity. Wanneer de variance inflation factor (VIF) boven de 4 is, is de kans op 

multicollinearity erg groot. In dit geval is er bij geen enkele factor sprake van 

mu lticolli nea rity. 
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Conclusie 

De factoren winst, specificatie en vertrouwen hebben invloed op hoe leveranciers e

auctions ervaren. Winst is een single item factor, en is gebaseerd op de winst die 

leveranciers overhouden aan een contract dat door middel van een e-auction tot stand is 

gekomen. Wanneer de winst hoog is zullen leveranciers positief staan tegenover e

auctions. Specificatie bestaat uit 4 factoren. De items die meespelen bij specificatie zijn 

de helderheid van de specificaties, de selectie van de specificaties, de TCO en weging 

van de criteria. Wanneer leveranciers de specificaties helder vinden, zich kunnen vinden 

in de selectie en weging van de niet prijs-criteria en zien dat e-auctions leiden tot TCO, 

dan zullen ze e-auctions als positief ervaren. De laatste factor die van invloed is, is 

vertrouwen. Vertouwen bestaat uit een eerlijk speelveld, dat de winnaar van de veiling 

het contract tekent, dat de inkopende partij het contract uitdient, het inzicht in het 

systeem en het aantal leveranciers dat meedoet aan de veiling. De drie significante 

factoren hebben alle drie evenveel invloed op de afhankelijke variabele. 

4.4 Mogelijke verbeteringen 

Op het eind van de enquête is de vraag gesteld wat software providers kunnen 

verbeteren aan e-auctions. In Bijlage 13 staan alle 17 antwoorden op deze vraag. De 

onderstaande lijst geeft een samenvatting van de antwoorden 

• Openheid over kwaliteitsopbouw 
• Betere specificaties 
• Meer mogelijkheden om informatie uitwisselen (b.v. forum, FAQ) 
• Minder nadruk op prijs meer op kwaliteit 
• Boetes opleggen wanneer er fraude is 
• Beperkte prijsdaling inbouwen 
• Niets 
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Samenvatting 

Van de 601 leveranciers die een uitnodiging hebben ontvangen voor de enquête hebben 

er 79 gereageerd. Van de 79 reacties zijn er 58 enquêtes bruikbaar. Er lijkt geen sprake 

van non-response bias. Dit wil zeggen dat leveranciers die niet gereageerd hebben op 

de enquête anders zouden antwoorden dan leveranciers die wel gereageerd hebben op 

de enquête. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar het lijkt aannemelijk dat de 

uitkomsten van dit onderzoek ook generaliseerbaar zijn naar willekeurige leveranciers 

die e-auctions gebruiken (algemene gebruikers) en die dus niet zijn uitgenodigd voor de 

enquête. Het lijkt erop dat er een trend is dat er ieder jaar meer nieuwe leveranciers 

meedoen aan e-auctions. Face-to-face onderhandelingen komen het meest voor als 

wijze voor het binnenhalen van een contract. E-auctions kunnen voor een significant 

deel van de omzet zorgen. Uit deel A blijkt dat leveranciers 2 voordelen in het gebruik 

van e-auctions zien en 24 nadelen. Als grootste voordeel zien leveranciers: de kortere 

doorlooptijd van de prijsonderhandelingen en als grootste nadeel de verminderde winst. 

Uit deel B blijkt dat 3 van de 6 factoren bijdragen aan hoe leveranciers tegenover e

auctions staan. Deze significante factoren zijn: winst, specificatie en vertrouwen. De drie 

significante factoren hebben evenveel invloed op de afhankelijke variabele. 
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5 Discussie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses geïnterpreteerd. In dit hoofdstuk 

worden ook een aantal oplossingsrichtingen gegeven. De oplossingsrichtingen zijn niet 

in detail uitgewerkt omdat dit buiten mijn opdacht valt. In paragraaf 5. 1 worden de 

oplossingen van deel A gegeven en in paragraaf 5. 2 de oplossingrichtingen van deel B. 

De laatste paragraaf 5. 3 geeft de resultaten weer van de open vraag: wat kunnen 

leveranciers verbeteren aan e-auctions? 

5. 1 Deel A, individuele voor- en nadelen 

Naar verwachting zullen e-auctions ook in de toekomst gebruikt blijven worden, de kans 

is zeer groot dat het gebruik ervan zelfs gaat toenemen. Het gevolg is dat de kans groter 

wordt dat een leverancier geconfronteerd wordt met een e-auction. Uit de analyses blijkt 

dat leveranciers niet geheel positief tegenover e-auctions staan. Indien ze een kans op 

de het binnenhalen van de opdracht willen hebben zullen ze echter mee moeten doen 

aan de veiling. Met een aantal aanpassingen zouden leveranciers veilingen als positief 

kunnen ervaren. 

Uit deel A van de analyse zijn twee voordelen van e-auctions naar voren gekomen, het 

eerste voordeel is dat e-auctions voor een eerlijk speelveld zorgen. Dit wil zeggen dat 

leveranciers vinden dat de regels voor iedereen gelijk zijn, met andere woorden: er vindt 

geen vriendjespolitiek plaats. Het tweede voordeel is dat de winnaar van de e-auction 

ook het contract tekent. Van sommige voordelen van e-auctions zijn de resultaten direct 

zichtbaar zoals een eerlijk speelveld. De effecten van sommige voordelen zijn pas later 

zichtbaar, zoals het verkrijgen van marktinformatie. Dit kan een reden zijn waarom 

sommige leveranciers niet direct zien dat er van een voordeel sprake is. 

In deel A werd ook gevraagd om een score te geven aan de verwachte voordelen van e

auctions. Deze voordelen kunnen ook gebruikt worden om leveranciers te overtuigen 
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van de positieve kant van veilingen. Hieronder staat de top 5 van de voordelen van e

auctions door leveranciers gescoord. 

1. Doorlooptijd prijsonderhandelingen ( 13) 

2. Doorlooptijd gehele proces (12) 

3. Eerlijk speelveld (4) 

4. Uitwisselen informatie (15) 

5. Biedproces (11) 

Over het algemeen hebben leveranciers een negatieve houding ten opzichte van e

auctions. Dit kan men afleiden uit hoe leveranciers de voordelen en nadelen van e

auctions beoordelen. Van de 32 verwachte voor- en nadelen werden er 24 aangemerkt 

als nadeel, 6 items konden niet met zekerheid als voordeel of nadeel aangemerkt 

worden en 2 werden als voordeel aangemerkt. Deze uitkomst ligt in het verlengde van 

de uitkomsten van onderzoeken gedaan door Emiliani et al. (2004) en Emiliani et al. 

(2005). In deze onderzoeken wordt aangegeven dat de leveranciers de voordelen die e

auctions zouden moeten brengen niet allemaal als voordeel ervaren. 

De vraag hoe leveranciers e-auctions ervaren (deel B) werd door middel van 5 vragen 

getoetst. De gemiddelde score over de 5 vragen was 2, 1 met een standaarddeviatie van 

0,95. Deze score geeft aan dat de gemiddelde leverancier geen voorstander van e

auctions is. Als grootste nadeel zien de leveranciers de lagere winst die ze behalen bij 

het gebruik van e-auctions, en op de tweede plaats de lagere contractprijzen die worden 

behaald. Het literatuuronderzoek bevestigt de lagere contractprijzen (ten opzichte van 

historische contracten die niet door middel van e-auctions zijn ontstaan). Een lagere 

contractprijs is één, zo niet de hoofdreden voor de inkopende partij om voor het middel 

e-auction te kiezen . 

Een reden waarom leveranciers zich relatief negatief uitlaten over e-auctions kan zijn 

gelegen in het feit dat men deze enquête gebruikt als uitlaatklep om het ongenoegen te 

ventileren. Deze "uitlaatklepmogelijkheid" kan zorgen voor een gekleurde uitkomst. 

Leveranciers zullen zich waarschijnlijk gematigder opstellen tegenover een e-auction 
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software provider of een "verloren" klant omdat men weet dat er naar verwachting in de 

toekomst toch weer zaken gedaan zullen kunnen worden. 

Door er op te wijzen wat "andere" leveranciers als positief ervaren aan e-auctions kan 

een eventuele negatieve houding van een leveranciers geneutraliseerd worden. In Tabel 

7 zijn alle zaken die leveranciers als een nadeel van e-autions ervaren opgesomd. 

Onderzoek zou moeten uitwijzen of deze nadelen alleen als nadeel ervaren worden 

door leveranciers of dat het ook daadwerkelijk nadelen zijn. Door middel van feiten 

zouden leveranciers overtuigd kunnen worden dat een gepercipieerd nadeel geen 

werkelijk nadeel is, waardoor leveranciers een nieuw, positief beeld van e-auctions 

krijgen. 

Factor analyse voor- en nadelen 

Er is door middel van een factor analyse gekeken of er samenhang is bij de groepen 

voor- en nadelen. Binnen nadelen heeft deze analyse geen onderscheidende factoren 

aan het licht kunnen brengen, bij de voordelen is dit wel het geval. 

Na analyse blijkt dat er bij voordelen drie verschillende factoren (categorieën) zijn. 

Factor 1 bestaat uit een verzameling van voordelen die men kan samenvatten als 

procesvoordelen en samenwerkingsvoordelen. Factor 2 bestaat uit voordelen die te 

maken hebben met kosten. Factor 3 bestaat uit voordelen die te maken hebben met het 

bereiken en werven van nieuwe klanten. Deze analyse wordt niet gebruikt om een 

oplossing te creëren. 
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5.2 Deel B, factoren 

Uit de analyse deel B blijkt dat drie factoren invloed hebben op hoe leveranciers e

auctions ervaren. Van drie andere factoren is niet met zekerheid te zeggen dat deze 

invloed hebben op hoe leveranciers e-auctions ervaren. 

H1: Winst heeft een positieve invloed op hoe leveranciers e-auctions ervaren. 

Uit de literatuur blijkt dat e-auctions tot lage contractprijzen kunnen leiden. Een gevolg 

van de lage contractprijzen kan een lage winst zijn. Wanneer de winst op contracten die 

met behulp van e-reverse auctions tot stand zijn gekomen goed is, dan zullen de 

leveranciers positief tegenover e-auctions staan. 

Advies 

Niet alleen bij e-auctions is er duidelijk te zien dat leveranciers kostprijsbewuster moeten 

werken. Deze trend is al een tijd gaande, veel producenten verplaatsen hun productie 

naar lage lonenlanden als China of Polen. Het advies aan leveranciers is om goed te 

kijken naar de prijsopbouw van hun producten of diensten. Zijn er mogelijkheden om in 

de kosten te snijden? 

Leveranciers kunnen zelf e-auctions gebruiken om zo lagere inkoopprijzen te krijgen. 

Een bijkomend voordeel van deze manier is dat leveranciers kennis opbouwen over e

auctions waardoor ze nog beter voorbereid een veiling in kunnen gaan. 

Een andere mogelijkheid is om te kijken naar wat de klant wil. Door een positief 

onderscheidend product op de markt te brengen kan een leverancier meer vragen voor 

een product waardoor de winst hoger kan zijn. De e-auctions kunnen een bron van 

informatie verschaffen over welke criteria de inkopende partij belangrijk vindt. Dit geldt 

natuurlijk alleen voor veilingen waar niet- prijscriteria meespelen. 
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H2: Goede specificaties hebben een positieve invloed op hoe leveranciers e

auctions ervaren. 

Het specificeren en de weging van niet-prijscriteria zijn belangrijke onderdelen bij e

auctions. Wanneer leveranciers heldere specificaties krijgen, het eens zijn met selectie 

en weging van niet-prijscriteria dan zal dit een positief effect hebben op hoe leveranciers 

e-auctions ervaren. De items die meespelen bij specificatie zijn: helderheid specificaties, 

de selectie van de specificaties, de TCO en weging van de criteria. 

Advies 

Het opstellen van heldere eenduidige specificaties is geen eenvoudige klus. E-auction 

adviesbureaus kunnen hier hun bijdrage leveren. De kennis van de adviseurs zou de 

specificaties kunnen aanscherpen waardoor leveranciers minder snel geconfronteerd 

worden met onduidelijkheden. 

Veel inkopende partijen hebben weinig tot geen ervaring met e-auctions. Een inkopende 

partij sluit meestal contracten voor een aantal jaren af. Dit betekent dat men niet veel 

ervaring heeft met het opstellen van een veiling voor een specifiek product. De e-auction 

adviesbureaus hebben deze kennis wel in huis. Zij begeleiden meerdere bedrijven die 

bijna identieke pakketen kopen. Het is van belang dat de adviseurs betrokken worden bij 

de auctions om zo de inkopende partij te wijzen op de lessen die in voorgaande 

veilingen zijn geleerd. Het is niet goed voor inkopende partijen en voor hun "potentiële" 

leveranciers dat het wiel steeds opnieuw uitgevonden moet worden. Het advies dat de 

e-auction adviesbureaus kunnen uitbrengen kan gaan over de selectie van niet

prijscriteria, de wegingen hiervan, eenduidig en helder opstellen van de eisen en 

trainingen geven in het gebruik van de e-auction software. 

Er zijn producten die vaak door middel van e-auctions worden aangeschaft. Iedere keer 

wordt een veiling opgezet voor deze producten. Na verloop van tijd zullen er 

uitgekristalliseerde "productmodellen" ontstaan, dit zijn modellen waar alle criteria en 

wegingsfactoren voor een bepaalde veiling inzitten. Deze productmodellen zullen zich 

vormen in de loop van de jaren en zullen per veiling op de eisen van de inkopende 

organisatie aangepast moeten worden. De productmodellen zouden eventueel samen 
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met verschillende leveranciers opgesteld kunnen worden zodat ook hun kennis en 

kunde gebruikt wordt om TCO te krijgen (Beall et al. 2003). Een voordeel van het 

betrekken van leveranciers bij productmodellen is dat de leveranciers zich meer kunnen 

vinden in de veilingen. 

H5: Vertrouwen heeft een positieve invloed op hoe leveranciers e-auctions 

ervaren. 

Met vertrouwen wordt vertrouwen in de gang van zaken en de uitkomst van de veiling 

bedoeld. Wanneer leveranciers vertrouwen hebben in het e-auctions proces en de 

uitkomsten dan zal dit leiden tot een positieve invloed op hoe leveranciers e-auctions 

ervaren. Vertouwen bestaat uit een eerlijk speelveld, dat de winnaar van de veiling ook 

het contract tekent, de inkopende partij het contract uitdient, inzicht in het systeem en 

het aantal leveranciers dat meedoet. 

Advies 

Belangrijk bij een veiling is dat zowel de leveranciers als de inkopende partij beschermd 

worden. De leveranciers moeten er zeker van zijn dat er een eerlijk speelveld is. E

auction software providers kunnen hier een belangrijke rol spelen. Ze kunnen toezicht 

houden op het gehele proces waardoor de belangen van beide partijen gegarandeerd 

worden. Voor de veiling moeten er duidelijke en heldere afspraken zijn waaronder dat de 

winnaar van de veiling het contract krijgt en tekent voor de prijs en de voorwaarden die 

overeengekomen zijn. Verder moet het voor de leverancier duidelijk zijn dat de 

inkopende partij ook daadwerkelijk het contract uitdient. Verder zal de inkopende partij 

moeten garanderen dat men voor een eerlijk speelveld zorgt. 

Een ander punt is de inzichtelijkheid van de veilingen. Leveranciers hebben weinig 

inzicht in de opbouw van de criteria waarop zij beoordeeld worden. Het is begrijpelijk dat 

de inkopende partij voorafgaande aan de veiling geen volledig inzicht wil geven om 

zodoende niet uitgespeeld te kunnen worden. Door achteraf feedback te geven kunnen 

leveranciers leren wat de inkopende partij belangrijk vindt. Deze feedback is niet alleen 

belangrijk voor de leveranciers maar ook voor de inkopende partijen. Ze kunnen van 

elkaar leren waar er verbeteringen mogelijk zijn zodat bij toekomstige veilingen de 
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leverancier weet wat de klant wil en de klant weet wat er beter kan aan de veiling. 

Wanneer de inkopende partij een nieuwe veiling organiseert zullen beide partijen 

profiteren van de feedback. Er zijn ook nadelen verbonden aan deze oplossing. Het kost 

tijd om goede feedback te geven en de informatie die verstrekt wordt kan tegen de 

inkopende partij gebruikt worden bijvoorbeeld omdat leveranciers met deze inzichten 

bezwaar kunnen aantekenen tegen de uitslag. 

5.3 Mogelijke verbeteringen 

Over de vraagstelling van de open vraag "wat leveranciers kunnen verbeteren aan e

auctions", bestond enige onduidelijkheid. Een aantal leveranciers heeft de vraagstelling 

opgevat als wat de technische (softwarematige) verbetermogelijkheden zijn. Hierdoor is 

niet het optimale uit de vraag gehaald. Een aardige mogelijkheid voor een betere 

communicatie zou een FAQ (feiten) functie kunnen zijn. Een leverancier stelt een vraag 

waarna deze vraag en de antwoorden voor iedereen zichtbaar gepost worden. Dit is nu 

al het geval bij Europese aanbestedingen die in een veiling eindigen. 

Samenvatting 

Leveranciers ervaren weinig voordelen aan e-auctions. Het is echter niet bewezen dat 

de nadelen ook daadwerkelijk nadelen zijn of dat leveranciers dit alleen als nadeel 

voelen. Hoe je het echter ook wendt of keert, leveranciers staan niet positief tegenover 

e-auctions. Leveranciers zullen toch mee moeten gaan met deze ontwikkeling, want 

zoals het er naar uit ziet zullen leveranciers steeds vaker met e-auctions geconfronteerd 

worden. Uit deel B blijkt dat winst, specificaties en vertouwen factoren zijn die 

leveranciers positief beïnvloeden in hun houding ten opzichte van e-auctions. Er kunnen 

verschillende maatregelen genomen worden. Leveranciers zullen kostenbewust moeten 

gaan werken. Kennis is een krachtig middel, het is belangrijk om te zorgen dat niet 

iedere keer een veiling geheel opnieuw opgezet moet worden. Wanneer e-auctions 

adviesbureaus worden ingeschakeld kunnen deze hun kennis inbrengen. Een deel van 

deze kennis vindt zijn weerslag in door deze adviesbureaus ontwikkelde 
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productmodel/en die zijn ontstaan door jaren van ervaring. Deze modellen zullen per 

veiling aangepast moeten worden op de wens van de klant. 

Voor de veiling moeten er duidelijke en heldere afspraken zijn waaronder dat de winnaar 

van de veiling het contract krijgt en tekent voor de prijs en de voorwaarden die 

overeengekomen zijn. Verder moet het voor de leverancier duidelijk zijn dat de 

inkopende partij ook daadwerkelijk het contract uitdient. Door achteraf feedback te 

geven kunnen leveranciers leren wat de inkopende partij belangrijk vindt. Deze feedback 

is niet alleen belangrijk voor de leveranciers maar ook voor de inkopende partijen. Ze 

kunnen van elkaar leren waar er verbeteringen mogelijk zijn zodat bij toekomstige 

veilingen de leverancier weet wat de klant wil en de klant weet wat er beter kan aan de 

veiling. 
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Bijlage 1 EPOS-methode 

Met de EPOS-methode worden de verschillende vormen van e-procurement met elkaar 

vergeleken met als doel de geschiktheid van de verschillende vormen van e

procurement te bepalen. In dit verslag is de keuze gevallen op e-auctioning. Ondanks 

dat er geen keuze is kan de EPOS-methode gebruikt worden om de geschiktheid van e

auctioning te onderzoeken. In het onderstaande Figuur 7 is te zien in welke volgorde 

men de EPOS methode moet doorlopen, op de volgende bladzijden zijn de stappen 

beschreven. 

Onderdeel 2 

Figuur 7 EPOS-methode inclusief tijdsvolgorde relatie 
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Stappen van de EPOS-methode 

1 Vaststellen van de vormen van e-procurement waarvan de geschiktheid moet worden 

bepaald 

Het doel van dit onderdeel is het vaststellen van welke vormen van e-procurement (e

contract management, CPC, e-ordering .. .) de geschiktheid moet worden bepaald. In 

dit geval is dat e-auctioning. 

2 Bepaling van de vormen die de desbetreffende organisatie wil 

2.1 Bepaling van de (inkoop)doelstellingen 

Wat zijn (inkoop)doelstellingen van het bedrijf Wat wil het bedrijf op het eind van 

het jaar hebben bereikt? De visie van een organisatie is gewenst om de 

inkoopdoelstellingen in het juiste kader te plaatsen. 

2.2 Bepaling van organisatiespecifieke effecten 

Hier kijkt men naar de omvang van de effecten zodra de gekozen vorm van e

procurement wordt ingevoerd. De effecten moeten zo veel mogelijk worden 

gekwantificeerd. Er wordt gekeken naar aantal leveranciers, inkoopvolume,hoe 

lang lopen de contracten, is er een centraal contract, etc.). 

2.3 Koppeling van effecten aan individuele inkoopdoelstellingen 

De mate waarin effecten van een vorm van e-procurement bijdragen aan het 

realiseren van de (inkoop)doelstellingen. 

2.4 Integratie over (inkoop)doelstellingen 

Er wordt gekeken naar de totale bijdrage die de gekozen vorm van e

procurement heeft op de (inkoop)doestellingen 

3 Bepaling van de vormen die de desbetreffende organisatie aan kan 

3.1 Bepaling van bestaande situatie 

Hier richt men zich op het in kaart brengen van de bestaande situatie van de 

inkoopfunctie van de desbetreffende organisatie. 

3.2 Bepaling van organisatiespecifieke invulling van voorwaarden 
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Men kijkt hier naar de extra energie die het kost om de gekozen vorm van e

procurement in te voeren, hierbij moeten de inspanningen gekwantificeerd 

worden. 

3.3 Integratie over voorwaarden 

Hier wordt gekeken naar de totale energiekosten voor het voldoen en blijven 

voldoen aan de voorwaarden behorende bij één vorm. 

4 Bepaling van de geschiktheid van de vormen van e-procurement 

Hier bepaalt men de geschiktheid van e-auctioning. In zijn algemeenheid geldt, 

des te hoger het willen en des te hoger het aankunnen, des te geschiktere

auctioning. 
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Bijlage 2 Vormen van veilen 

Bij het veilen ontstaat een interactieve manier van competitie waardoor de prijs 

verandert. Er zijn twee verschillende auctions: forward- en reverse-auctions. 

Forward auction: 

Een forward auction is een veiling waar de verkopende partij een dienst of product 

aanbiedt, vaak wordt forward weggelaten. lnkopende partijen kunnen tijdens de veiling 

een bod uitbrengen. De forward auction komt wereldwijd vaker voor dan de reverse

auction variant. Volgens Jap (2002) gebruiken verkopende partijen deze veiling om de 

prijzen te laten stijgen. Bekende veilingbureaus in deze zijn Christie's en Sotheby waar 

o.a. kunst wordt geveild. 

Reverse auction: 

Een reverse auction is een veiling waar een inkopende organisatie een bepaalde 

behoefte aan producten of diensten kenbaar maakt, potentiële leveranciers plaatsen 

hun bod. De belangrijkste reden om voor een reverse auction te kiezen is om de prijs te 

drukken aldus Jap (2002). 

Er zijn verschillende vormen van veilen, de meest bekende typen zijn: English-, Dutch-, 

Vickery-, Yankee auction en first-price-sealed-bid . De first-price-sealed-bid is geen echte 

veiling omdat er slechts eenmalig geboden wordt en er geen interactie is. Afhankelijk of 

het een reversed of forward veiling is zullen de prijzen op- of aflopen. De meeste 

gebruikte veilingsvormen zijn English, Dutch en first-price-sealed-bid. De Vickery auction 

en de Yankee worden relatief weinig gebruikt maar zullen voor de volledigheid 

beschreven worden. 

English auction: 

Bij een English auction bieden bieders tegen elkaar op, totdat er geen nieuw bod meer 

geplaatst wordt. De winnende partij is de partij die het beste bod geplaatst heeft. Dit type 
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veiling komt wereldwijd het meeste voor (Lucking-Reiley 1999). Een voorbeeld van een 

English auction zijn de veilingen op E-bay en kunstveilingen. 

Outch auction: 

Een Dutch auction is een veiling waarbij de beginprijs met stappen verandert totdat een 

bieder het bod acceptabel vindt en een bod plaatst. De veiling is afgelopen als het 

eerste bod geplaatst is. Een voorbeeld van een Dutch auction is de bloemenveiling in 

Aalsmeer. 

First-price-sealed-bid 

De bieders plaatsen eenmalig een bod, ze zien niet wat de andere partijen geboden 

hebben. De partij die het beste bod geplaatst heeft, is de winnaar. Een Europese 

aanbesteding werkt volgens dit principe. 

Vickrey Auction: 

De Vickrey auction wordt ook second-price auction genoemd. De winnaar is diegene die 

het beste bod heeft geplaatst. De winnaar betaalt niet de prijs van zijn scherpste bod 

maar van zijn één na laatste bod. Deze vorm van bieden wordt weinig gebruikt, een 

reden hiervoor kan zijn dat de organiserende partij liever het beste bod in plaats van het 

één na beste bod ontvangt. 

Yankee Auction 

Een Yankee auction is een veiling waar meerdere identieke producten worden geveild. 

De bieders geven in hun bod aan voor hoeveel producten ze gaan en de prijs. Aan het 

eind van de veiling krijgt de bieder, met het beste bod, het aantal producten dat hij heeft 

opgegeven. Als er nog producten overblijven, krijgt de één na beste bieder zijn 

producten, etc. Het aantal bieders dat wint, wordt bepaald door het principe 'zolang er 

nog behoefte is'. 
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Wat is het verschil in uitkomst bij de verschil/ende veiling typen? 

Lucking-Reiley (1999) heeft onderzoek gedaan naar de opbrengsten van verschillenden 

veilingtypen. Er werden kaarten uit het spel "Magie: the Gathering "via verschillende 

internet veilingmechanismen aan potentiële kopers aangeboden. In zijn onderzoek is 

een Dutch auction met een sealed-bid first price auction vergeleken en een English 

auction met een Vickrey auction. In tegenstelling tot eerder uitgevoerd laboratorium 

onderzoek en eerdere theoretische voorspellingen blijk een Dutch auction 30 % meer 

opbrengst te genereren dan first price sealed bid veilingen. Een English auction en een 

Vickrey auction blijken ongeveer hetzelfde op te brengen, dit komt overeen met Vickrey 

's theoretische voorspelling. Dit verslag gaat dieper in op de English e-reverse auction. 
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Bijlage 3 Definities 

Drie verschillende definities van e-auctions van Harink, Carter et al en Beall et al. 

- i ' ' 
Harink (2004) definieert e-.auctions als volgt: 

Er is sprake van e-auctioning vyanneer internet-technologieën worden ingezet om 

het veilen te onderstel!,nen. EJflf2 ,e.7~((3v~rs~iuction (ERA) is dus een auctiof'l 

waarbij de inkoper eén b~h'~éfté<~èèrgeeft én de veiling met behulpvan intJrriét 

ondersteund wordt .. De veilingen zullen zich voornamelijk afspelen op website$. 

Carter et al. (2004) geeft de,volgendê 'definitie aan .e-reverse auctions: 

Een e-auction is een real- time auction tussen een inkopende organisatie en twee 

of meer uitgenodigde leveranciers, waar leveranciers gedurende de tijdsperiode 

van de veiling meerde biedingeh uit kunnen brengen. Een randvoorwaarde is dat 

er een vorm van zichtbaarheid moet zijn over de handelingen van de 

concurrerende leveranciers. 

Beall et al. (2003) omschrijven e-reverse auctions als volgt: 

De prijzen zullen in. de regel van .hoog naw; laag lopen bij e-reverse auction,.1 E~n · 
, ·, __::,:< ·< <;: :.'~ ,;:: ,: :, ::::[<+'Utt:::)f'.")Ji\:l\/t}k< 1(G_kfa:\:; _ . , ••-•·· . :XJ\'." :TE::::;:::::, 

uitzondering h! erop is wanneêrthef bodpie,f à/leen op prijs maar ook op niet .. ?' · 

prijscriteria wordt beoordee/<:f.(kwaliteit). In het geval dat kwaliteit meespeelt, if.an 

de prijs van een bod hoger, zijrJ.df!Jn het vo,rkze beste bod. 

Wat is de "vloek van de winnaar"? 

De "Winner's curse" houdt in dat de winnaar te optimistisch is over de waarde van het 

aangeboden product. De winnaar heeft het hoogst geboden, is daarmee de winnaar 

maar je zou ook kunnen stellen dat hij daarmee wellicht de verliezer is. Extreem gesteld 

zegt namelijk elke andere bieder, dat wat de winnaar als waarde van het product 

aangeeft, niet de werkelijke waarde is (Heek 2002). 

85 



K. Veltman E-reverse auctions: de leverancierskant 

lnkopende partij lnkopende partij 

◄Negatieve impact► ♦Positieve impact♦ ◄Negatieve impact► ♦Positieve impact♦ 

,,,. 
1/) • 

... Q) 

t ~ ~ 
ro ~a a. 
Q) • 

::, ài 5! 
C ~ 

t::: C ::, 
ro ;: (J 
a. 
Q) • "O "O 

C: C: 
Q) Q) 
a. j 0 
~ Q) 

~ 
0 
> 
C 

a. j 0 
~ Q) 

0 
Q) > > C 

Q) Q) 
Q) Q) 

0 0 

' ' 
Figuur 8 "Vloek van de winnaar" in IT outsourcing (Kern et al. 2002) 

Prijs 

E-RAs offer the unique opportunity for buyers to gain insight into price levels, market 

prices, price elasticity (as related to various volumes), and price rigidity (trom powerful 

oligopolies) trom suppliers that participate in the event. The use of e-RAs, however, will 

not guarantee that the low-price bid is the true market price. This is because the low 

bidder may be willing to go even lower than true market price, but the competitors in the 

event are not (Beall et al. 2003). 

Marktstructuur 

Voor de inkopende partij is het van belang dat leveranciers willen competeren om een 

contract; hoe meer competitie hoe beter het marktsegment geschikt is om te veilen. Het 

vijf-krachtenmodel van Porter (2000) beschrijft welke factoren van invloed zijn op de 

rivaliteit tussen concurrenten (Figuur 9). Dit model kan samen met 5 items voor het 

classificeren van een industrie (Kotler 2000) de markstructuur beschrijven. De 

marktstructuur kan van invloed zijn op de bruikbaarheid van e-auctions. 
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Leverancier 
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Onderhandelkracht 
leverancier 

van nieuwe toetreders 
tot de markt 

gevaar van 
substituut producten 

Onderhandelkracht 
koper 

Figuur 9 Vijf-krachtenmodel (Porter 2000) 

Hieronder worden de factoren van het vijf-krachtenmodel kort besproken, daarna de 5 

items die volgens Kotler (2000) een industrie classificeren: 

Rivaliteit tussen concurrenten: een segment is aantrekkelijk om e-auctions te houden als 

er sterke en agressieve concurrentie is, het segment stabiel is of de vraag zelfs 

terugloopt. Verder zijn hoge vaste kosten van belang net zoals de aanwezige capaciteit 

en of leveranciers graag in het segment actief willen blijven. Ook het aantal leveranciers 

is van belang en loopt van één (zuiver monopoly) tot heel veel (zuivere competitie). 

Meer leveranciers zorgt voor meer concurrentie, en dat is nodig bij een veiling. 

Leveranciers: bij leveranciers gaat het om de onderhandelkracht, wanneer leveranciers 

veel macht hebben is het minder interessant om te veilen dan wanneer ze dit niet 

hebben. Onderhandelkracht voor leveranciers kan ontstaan doordat leveranciers zich 

organiseren of concentreren, als er weinig substitutie producten zijn, als het product een 

belangrijke input is voor de inkopende partij, hoge overstap kost en wanneer de 

leveranciers verder kunnen integreren (downstream) 
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Koper: bij koper gaat het om de onderhandelkracht voor de inkopende partij. Wanneer 

de inkopende partij veel macht heeft dan kan veilen interessant zijn. De macht voor de 

inkopende partij kan toenemen wanneer producten homogeen zijn, lage overstapkosten, 

prijsgevoelige leveranciers door lage winsten, of wanneer er verticale integratie is 

(upstream) 

Subsituten: wanneer er veel substituut-producten zijn kunnen leveranciers geen hoge 

prijzen vragen. E-auctions kunnen interessant zijn als er veel substituut-producten zijn. 

Nieuwe toetreders: er zijn verschillende barrières die invloed hebben op toetreders zoals 

toegangsbarrières: dit zijn onder andere hoge investeringen, patenten, reputatie, etc. 

Mobiliteitsbarrières betekenen dat leveranciers moeilijkheden ondervinden bij het 

wisselen naar een ander marktsegment. Onder exit barrières verstaat men onder andere 

wettelijke en morele verplichtingen ten opzichte van klanten. Weinig barrières betekent 

veel potentiële leveranciers die een kans "willen" maken op de opdracht. 

5 items die een industrie classificeren 

Niet alle industrieën zijn even geschikt voor e-auctions. Een industrie kan classificeerd 

worden met behulp van 5 items (Kotler 2000). Van de 5 items zijn er 3 in meer of 

mindere mate bij het vijf-krachtenmodel beschreven en zullen niet verder worden 

toegelicht (aantal leveranciers, barrières, verticale integratie). Twee items zijn niet aan 

bod gekomen; dit zijn: mate van globalisatie en kosten structuur,.Deze items worden nu 

beschreven. 

Kosten structuur: de kostenstructuur in bijvoorbeeld de staalindustrie (hoge productie en 

grondstoffenkosten) verschilt met de kostenstructuur in de speelgoedindustrie (hoge 

distributie- en marketing kosten). Bij marketing en distributie is meer elasticiteit in de 

prijs dan bij de vaste grondstofprijzen. Hoe meer elasticiteit hoe beter de industrie 

geschikt is voor e-auctioning. 
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Mate van globalisatie: sommige industrieën/diensten zijn erg lokaal gericht (advocaten, 

notarissen, deurwaarders, etc.) industrieën hebben vaak een werkterrein dat de hele 

wereld omvat (olie-industrie). 
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Bijlage 5 Voorbeeld deskresearch 

In deze bijlage is een voorbeeld van een enquête uit het archief van Negometrix te 

vinden. 

Tabel 13 Voorbeeld van enquête deskresearch 
Bedrijf BednJf Bedrijf Bedrijf Bedrijf Gem 
XXX XXX XXX XXX XXX 

Hoe beoordeelt u: 

De communicatie over het proces van veilen 10 8 7 7 7 7,8 
voorafgaand aan de veiling? 

Suggeslie(s) ter verbetering opm. 
1 

De telefonische instructie van Significant m.b.t. de 10 8 8 8 8 8,4 
techniek van de veiling? 

Suggeslie(s) ter verbetering 

De ondersteunende documentatie van Significant ten 7 8 8 8 7 7,6 
behoeve van de veiling? 

Suggestie(s) ter verbetering opm. opm . 
6 2 

De telefonische ondersteuning voor en gedurende de 10 8 n.v.t. 8 n.v .t. 8,7 
veiling 

Deel 2: JA/ NEE 

Vindt u dat de methode van elektronisch aanbesteden JA JA NEE NEE NEE 
alle deelnemers gelijke kansen biedt? 

Suggeslie(s) ter verbetering opm. opm. 
9 5 

Was de lijd voor het uitbrengen van uw bod tijdens de JA JA JA JA JA 
veiling voldoende? 

Suggestie(s) ter verbetering opm. opm. 
7 3 

Vond u de minimale biedstap van€ 0,10 goed JA NEE JA JA JA 
gekozen? 

Suggestie(s) ter verbetering opm. 
4 

Als u weer zou worden uitgenodigd voor een dergelijke JA JA gaan we JA NEE 
veiling , zou u dan weer deelnemen? evalueren 

Suggeslie(s) ter verbetering 

Zou u het gebruikte systeem van elektronisch veilen JA JA NEE NEE NEE 
aan uw eigen inkoopafdeling adviseren? 

Suggestie(s) ter verbetering opm. 
8 
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Bijlage 6 Model 

In deze bijlage zijn de 6 hoofdcategorieën terug te vinden. De items in een grijs vlak 

worden niet direct gevraagd in de enquête. Alle voor- en nadelen van e-auctions voor 

leveranciers zijn terug te vinden in deze diagrammen. De diagrammen dienen als basis 

voor het theoretisch raamwerk voor deel B. 

Geografische 
barrières 

Toegang tot 
nieuwe markt
segmenten 

Toegang tot klanten 
waar men voorheen 
niet binnenkwam 

Operationele 
kosten 

Verkoopkosten 

Acquisitiekosten 

Doorlooptijd 
Prijsonderhande
lingen _.,,,=--
Doorlooptijd 
gehele proces 

Uitwisselen 
informatie 
Marktinformatie 

Biedproces 

Contractprijs 

Kans om contract 
te krijgen 

Verkoop 

Overcapaciteit 

Figuur 10 Model voor winst 

Winst 
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Helderheid specicaties 

Selectie niet-prijscriteria 

TCO 

Lengte contract 

Kwaliteit persoonlijk 
contact 

Win-win situatie 

Intensiteit persoonlijk 
contact 
Lengte relatie 

Gelijke regels 

Gelijke kansen 
om te winnen 

Tekenen contract 

Contract uitdienen 
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Beïnvloedbaarheid 
procedure 

Aantal concurenten 

Aantal opdrachten 

Inzicht systeem 

Emoties onder controle 

Specificatie 

___ :-,_ Macht 
verschuiving 

Emotionele 
druk 

Figuur 11 Modellen voor specificatie, macht, relatie, vertouwen en emotie 
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Bijlage 7 Begeleidende brieven 

Hieronder zijn de twee begeleidende e-mails te zien die de leveranciers op de enquête 

wezen. Op de plaats van .... staat de achternaam van de desbetreffende leverancier. 

Eerste e-mail: 

Dear Sir/ Madam .... , 

Electronic Reverse Auctions used by purchasing organizations to contract suppliers via 

real time internet applications have become routine in business to business transactions. 

There is a lot of research done about electronic reverse auctions. Most of this research 

is from the buyer perspective. 

1 am doing a research tor my master thesis for the technica! university of Eindhoven on the 

supplier side of B2B e-reverse auctions. The goal of this research is to map the 

experiences of suppliers of e-reverse auctions. The outcomes will be used for my thesis in 

addition to provide a better service for the suppliers who are using the Negometrix 

software. We need your opinion so that we can improve our services. You can help us by 

filling in the internet survey (click on link). The survey will take 15 minutes of your time. 

When you answer all the questions you will get a digital outcome of the report and a gift 

certificate of € 10,- from www.bol.com. The individual surveys are treated confidential. 

Link to survey: http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=820641698183 

Koen Veltman 

Telephone: 0031(0)647100591 

E-mail: koen.veltman@negometrix.com 

www.negometrix.com 
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Tweede e-mail: 

Dear Sir/ Madam .... , 

About a week ago I sent you a digital survey seeking your opinions about e-reverse 
auctions. lf you have already completed and returned the questionnaire, please accept 
my sincere thanks, and I apologise tor this reminder. lf you have not received a link to 
the questionnaire, or have any other queries, please send an e-mail to 
koen.veltman@negometrix.com 

lf you have not yet completed the questionnaire, please do so this week lt is only by 
hearing the views of as many suppliers as possible, that this project will be a success. 

Link to digital survey: 
http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=820641698183 

What is the survey about? 
1 am doing a research tor my master thesis tor the technica! university of Eindhoven on 
the supplier side of B2B e-reverse auctions. The goal of this research is to map the 
experiences of suppliers of e-reverse auctions. The outcomes will be used tor my thesis 
in addition to provide a better service tor the suppliers who are using the Negometrix 
software. 

Why should I participate? 
We need your opinion so that we can improve our services. You can help us by filling in 
the internet survey (click on link). The survey will take 15 minutes of your time. When 
you answer all the questions you will get a digital outcome of the report and a gift 
certificate of € 10,- trom www.bol.com. The individual surveys are treated confidential. 

Many thanks tor your participation, 

Koen Veltman 
Telephone: 0031(0)647100591 
E-mail: koen.veltman@negometrix.com 
www.negometrix.com 
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Bijlage 8 Enquête 
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Bijlage 9 Deel A, uitslagen voor- en nadelen e-auctions 

Deze bijlage herbergt de output tabellen van SPSS met de voor- en nadelen van e

auctions. In de enquête zijn alle 17 voordelen en 15 nadelen voorgelegd, met de vraag 

of men dit een voordeel of nadeel aan e-auctions vindt ten opzichte van face-to-face 

onderhandelingen. 

De antwoordschaal is 1 tot en met 5, 3 is neutraal, onder de 3 is in het nadeel voor e

auctions, boven de 3 is in het voordeel van e-auctions. 

Tabel 14 Uitkomst, wat ervaren leveranciers als voor- en nadelen nadeel aan e-auctions 

Std. Error 
N Mean Std. Deviation Mean 

v1 Operating cost are low 
compared to face to face 57 2,51 ,889 , 118 
negotiations 

v2 Selling costs are low 
compared to face to face 58 2,69 ,977 ,128 
negotiations 

v3 Customer acquisition 
costs are low compared to 
face to face negotiations 58 2,67 ,980 ,129 

v4 The rules are the same 
tor every supplier, in 
contrast to face to face 57 3,37 ,993 , 132 
negotiations 

v5 lt gives me the 
opportunity to contract 
customers (within my 
region and market 

58 2,43 1,045 ,137 
segment) were I didn't use 
to have a chance with face 
to face negotiations 

v6 1 have gained access to 
new market segments in 
the last 2 years because e- 58 1,84 ,970 ,127 
reverse auctions were used 

v7 My company's sales 
have increased in the last 2 
years as result of e-reverse 58 2,03 1,025 ,135 
auctions 

121 



K. Veltman E-reverse auctions: de leverancierskant 

v8 lt is a better way of 
getting lower Total Cost of 
Ownership for the buyer 58 2,86 1,131 ,148 
compared to face to face 
negotiations 

v9 lt is a better way of 
getting to know the position 
in the market with respect 
to pricing compared to face 58 2,55 1,314 ,172 
to face negotiations 

v10 The contracts are long-
term contracts compared to 
face to face negotiations 58 2,31 1,063 ,140 

v11 The bid process is 
more structured compared 
to face to face negotiations 58 2,90 1,054 ,138 

v12 The cycle time of the 
entire sales process is 
short compared to face to 58 2,64 1,038 ,136 
face negotiations 

v13 The cycle time of the 
bid process is short 
compared to face to face 58 3,21 1,088 ,143 
negotiations 

v14 Contracting outside my 
geographical trade territory 
is easy compared to face to 58 2,50 1,030 ,135 
face negotiations 

v15 The exchange of 
critica! information is easy 

58 2,21 1,022 ,134 compared to face to face 
negotiations 

v16 There is a positive 
influence on the 
relationship between buyer 
and supplier compared to 58 1,98 ,888 , 117 
face to face negotiations 

v17 lt is a better way to 
receive a decent price for 
spare capacity compared to 58 2,34 ,965 ,127 
face to face negotiations 

n1 The contract prices are 
high compared to face to 58 2,34 1,236 ,162 
face negotiations 
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n2 Participating in e-
reverse auctions had a 
positive influence on the 57 1,95 1,059 ,140 
profit of the COMPANY in 
the last two years. 

n3 lt leads usually to win-
win situations in contrast to 
face to face negotiations 58 2,00 ,858 , 113 

n4 The chance of winning 
the contract is high 
compared to face to face 58 2,90 1,347 ,177 
negotiations 

n5 The specifications of the 
desired products or 
services provided by the 
buying company are more 58 2,33 ,906 , 119 
clear compared to face to 
face negotiations 

n6 The relevant 
characteristics of the 
products and or services 
are taken into account by 58 2,29 ,899 , 118 
the buyer in contrast to 
face to face negotiations 

n7 The weighing of the 
characteristics of the 
products and or services is 
chosen well compared to 57 2,53 1,002 ,133 
face to face negotiations 

n8 The relationship 
between price and quality 
is chosen well compared to 58 1,98 1,051 ,138 
face to face negotiations 

n9 The incumbent supplier 
is usually the winner of the 
contract in contrast to face 58 2,67 ,906 , 119 
to face negotiations 

n 1 O The salesperson has a 
lot of influence on the 
outcome compared to face 58 2,24 1,174 ,154 
to face negotiations 

n11 The winner of thee-
reverse auction usually 57 3,61 ,921 ,122 
signs the contract 

n12 Once the contract has 
been signed the supplier 
usually stays the supplier 
until the end of the contract 

57 3,14 ,895 , 119 
period in contrast to face to 
face negotiations 
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n13 E-reverse auctions are 
transparent in contrast to 
face to face negotiations 

n14 (inverse) Buyers take 
advantage of the emotions 
bidders are having 

n15 The winning contract 
price is a fair market price 
for the supplier in contrast 
to face to face negotiations 

57 

58 

57 
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3,02 1,094 ,145 

2,31 ,959 ,126 

2,00 ,964 ,128 

De v voor het cijfer staat voer verwacht v oordeel, de n voor verwacht nadeel 

Tabel 15 Betrouwbaarheidsintervallen voor- en nadelen aan e-auctions (2 zijdig 90%) 

Test Value = 3 
90% Confidence Interval 

of the Difference 
Mean 

t df Sig. (2-tailed) Difference Lower Uooer 
v1 Operating cost are low 
compared to face to face 
negotiations 

-4, 172 56 ,000 -,491 -,69 -,29 

v2 Selling costs are low 
compared to face to face 
negotiations 

-2,419 57 ,019 -,310 -,52 -, 10 

v3 Customer acquisition 
costs are low compared to 
face to face negotiations -2,545 57 ,014 -,328 -,54 -, 11 

v4 The rules are the same 
for every supplier, in 

2,800 56 ,007 ,368 ,15 ,59 contrast to face to face 
negotiations 

v5 lt gives me the 
opportunity to contract 
customers (within my 
region and market 

-4, 147 57 ,000 -,569 -,80 -,34 
segment) were I didn't use 
to have a chance with face 
to face negotiations 

v6 1 have gained access to 
new market segments in 
the last 2 years because e- -9,072 57 ,000 -1, 155 -1 ,37 -,94 
reverse auctions were used 

v7 My company's sales 
haveincreased inthelast2 
years as result of e-reverse -7,171 57 ,000 -,966 -1 , 19 -,74 

auctions 
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v8 lt is a better way of 
getting lower Total Cost of 
Ownership for the buyer -,929 57 ,357 -, 138 -,39 , 11 
compared to face to face 
negotiations 

v9 lt is a better way of 
getting to know the position 
in the market with respect 
to pricing compared to face -2,599 57 ,012 -,448 -,74 -, 16 
to face negotiations 

v10 The contracts are long-
term contracts compared to 
face to face negotiations -4,941 57 ,000 -,690 -,92 -.46 

v11 The bid process is 
more structured compared 
to face to face negotiations -,747 57 ,458 -,103 -,33 ,13 

v12 The cycle time of the 
entire sales process is 
short compared to face to -2,657 57 ,010 -,362 -,59 -, 13 
face negotiations 

v13 The cycle time of the 
bid process is short 
compared to face to face 1,448 57 ,153 ,207 -,03 ,45 
negotiations 

v14 Contracting outside my 
geographical trade territory 
is easy compared to face to -3,696 57 ,000 -,500 -,73 -,27 
face negotiations 

v15 The exchange of 
critica! information is easy 

-5,911 57 ,000 -,793 -1,02 -,57 compared to face to face 
negotiations 

v16 There is a positive 
influence on the 
relationship between buyer 
and supplier compared to -8,721 57 ,000 -1,017 -1,21 -,82 
face to face negotiations 

v17 lt is a better way to 
receive a decent price for 
spare capacity compared to -5,169 57 ,000 -,655 -,87 -,44 
face to face negotiations 

n1 The contract prices are 
high compared to face to -4,036 57 
face negotiations 

,000 -,655 -,93 -,38 
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n2 Participating in e-
reverse auctions had a 
positive influence on the -7,502 56 ,000 -1,053 -1,29 -,82 
profit of the COMPANY in 
the last two years. 

n3 lt leads usually to win-
win situations in contrast to 
face to face negotiations -8,872 57 ,000 -1,000 -1 , 19 -,81 

n4 The chance of winning 
the contract is high 
compared to face to face -,585 57 ,561 -,103 -,40 ,19 
negotiations 

n5 The specifications of the 
desired products or 
services provided by the 
buying company are more -5,653 57 ,000 -,672 -,87 -,47 
clear compared to face to 
face negotiations 

n6 The relevant 
characteristics of the 
products and or services 
are taken into account by -5,992 57 ,000 -,707 -,90 -,51 
the buyer in contrast to 
face to face negotiations 

n7 The weighing of the 
characteristics of the 
products and or services is 
chosen well compared to -3,570 56 ,001 -,474 -,70 -,25 
face to face negotiations 

n8 The relationship 
between price and quality 
is chosen well compared to -7,370 57 ,000 -1,017 -1,25 -,79 
face to face negotiations 

n9 The incumbent supplier 
is usually the winner of the 
contract in contrast to face -2,754 57 ,008 -,328 -,53 -, 13 
to face negotiations 

n10 The salesperson has a 
lot of influence on the 
outcome compared to face -4,919 57 ,000 -,759 -1 ,02 -,50 

to face negotiations 

n11 The winner of thee-
reverse auction usually 5,033 56 
signs the contract 

,000 ,614 ,41 ,82 

n12 Once the contract has 
been signed the supplier 
usually stays the supplier 
until the end of the contract 

1,184 56 ,242 ,140 -,06 ,34 
period in contrast to face to 
face negotiations 
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n13 E-reverse auctions are 
transparent in contrast to 
face to face negotiations , 121 56 ,904 ,018 -,22 ,26 

n14 (inverse) Buyers take 
advantage of the emotions 
bidders are having -5,477 57 ,000 -,690 -,90 -,48 

n15 The winning contract 
price is a fair market price 
for the supplier in contrast -7,835 56 ,000 -1 ,000 -1 ,21 -,79 
to face to face negotiations 
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Bijlage 10 Deel A, score voor- en nadelen 

In deze bijlage zijn de SPSS tabellen van de scoren van de voor- en nadelen van e

auctions verwerkt 

Tabel 16 Score verwacht voordeel (hoe hoger het gemiddelde hoe groter het voordeel) 

Std. Error 
N Mean Std. Deviation Mean 

Vo1 Operationele kosten 57 2, 11 1,064 , 141 
Vo2 Verkoopkosten 57 2,28 1,065 , 141 
Vo3 Acquisitiekosten 57 2,39 1,206 ,160 
Vo4 Eerlijk speelveld 57 2,58 ,981 ,130 
Vo5 Toegang tot klanten 
waar men voorheen niet 56 
binnenkwam 

2,34 1,240 ,166 

Vo6 Toegang tot nieuwe 
57 2,32 1,198 ,159 marktsegmenten 

Vo7 Verkoop 57 2,23 1,035 ,137 
Vo8 TCO 57 2,30 ,981 ,130 
Vo9 Marktinformatie 57 2,51 1,088 ,144 
Vo1 O Lange termijn 

57 2,25 1,169 ,155 contracten 

Vo11 Biedproces 57 2,53 1,241 ,164 
Vo12 Doorlooptijd gehele 

57 2,67 1,123 ,149 proces 

Vo13 Doorlooptijd 
57 2,86 1,202 ,159 prijsonderhandelingen 

Vo14 Geografische 
57 2,51 1,197 ,159 barrières 

Vo15 Uitwisselen 
informatie 57 2,54 1,019 ,135 

Vo16 Relatie 57 1,82 ,928 ,123 
Vo17 Overcapaciteit 57 2,09 ,969 ,128 

Tabel 17 Score verwacht nadeel (hoe hoger het gemiddelde hoe groter het nadeel) 

Std. Error 
N Mean Std. Deviation Mean 

Na1 Contractprijs 57 3,75 1,243 ,165 
Na2 Winst 57 3,82 1,212 , 161 
Na3 Win-win 57 3,65 1,188 ,157 
Na4 Kans om contract te 
krijgen 57 3,18 1,167 ,155 

Na5 Helderheid 
specificatie 57 3,18 1,167 ,155 

Na6 Selectie niet-
prijscriteria 57 3,39 1,206 ,160 
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Na7 Weging criteria 
57 3,35 1,203 ,159 onderling 

Na8 Prijs kwaliteit 
56 3,52 1,144 ,153 verhouding 

Na9 Lange termijn 
57 3,44 1,210 ,160 samenwerking 

Na10 Verhouding macht 57 2,88 1,103 ,146 
Na11 Tekenen contract 57 2,37 1,080 ,143 
Na12 Uitdienen contract 57 2,70 1,117 ,148 
Na13 Transparant 57 2,98 1,232 ,163 
Na14 Emoties tijdens 

57 3,05 1,260 ,167 bieden 

Na15 Eerlijkheid 
57 3,37 1,159 ,154 contractprijs 

Tabel 18 Rotated Component Matrix(a) factor analyse voordelen 

Comoonent 

1 2 3 
Vo1 Operationele kosten ,831 
Vo2 Verkoopkosten ,781 
Vo3 Acquisitiekosten ,606 ,655 
Vo4 Eerlijk speelveld ,653 ,450 
Vo5 Toegang tot klanten 
waar men voorheen niet ,802 
binnenkwam 

Vo6 Toegang tot nieuwe 
,774 marktsegmenten 

Vo7 Verkoop ,539 ,519 
Vo8 TCO ,409 ,614 
Vo9 Marktinformatie ,532 ,556 
Vo1 O Lange termijn 

,601 contracten 

Vo11 Biedproces ,733 
Vo12 Doorlooptijd gehele 

,630 ,548 proces 

Vo13 Doorlooptijd 
,720 prijsonderhandelingen 

Vo14 Geografische 
,486 ,508 barrières 

Vo15 Uitwisselen 
informatie ,631 ,630 

Vo16 Relatie ,586 ,418 
Vo17 Overcapaciteit ,678 

T b 119 R t t d C a e oae omponen a r1x a ac or anaIyse na tMt"()f t delen 

Component 

1 2 3 
Vo1 Operationele kosten ,647 ,576 
Vo2 Verkoopkosten ,726 ,469 
Vo3 Acquisitiekosten ,676 -,500 
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Vo4 Eerlijk speelveld 

Vo5 Toegang tot klanten 
waar men voorheen niet 
binnenkwam 

Vo6 Toegang tot nieuwe 
marktsegmenten 

Vo7 Verkoop 

Vo8 TCO 

Vo9 Marktinformatie 

Vo10 Lange termijn 
contracten 

Vo11 Biedproces 

Vo12 Doorlooptijd gehele 
proces 

Vo13 Doorlooptijd 
prijsonderhandelingen 

Vo14 Geografische 
barrières 

Vo15 Uitwisselen 
informatie 

Vo16 Relatie 

Vo17 Overcapaciteit 
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,801 

,741 -,429 

,774 

,790 

,735 

,753 

,778 

,724 

,785 

,756 

,587 

,791 -,408 

,714 

,670 
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Bijlage 11 Roteren (Cotteleer et al. 2003) 

Factoren en factorladingen zijn niet uniek. Je kunt variabelen op veel verschillende 

manieren uitdrukken in factoren. Het veranderen van de uitdrukking leidt tot 

veranderingen in de factorladingen. Dit noemen we het rotatieprobleem. Door de 

factoren te roteren kunnen ze doorgaans beter geïnterpreteerd worden. Let erop dat bij 

een gelijk aantal factoren de communaliteiten wel gelijk zijn. Er zijn twee hoofdsoorten 

van rotatie: orthogonale (loodrechte) en vrije of oblique rotatie. Voor elke hoofdgroep is 

er een aantal verschillende rotatiemethodes: 

Orthogonale rotatiemethodes: 
- Varimax (variabele: hoge lading op één factor en lage op andere factoren); 
- Quartimax (alle variabelen hoge lading op één factor en verder elke variabele een 

hoge op andere factor en lage op andere); 
- Equimax.; 

Oblique rotatiemethodes: 
- Direct Oblimin; 
- Promax. 

Met de aangegeven rotatie scoren de variabelen V1 en V2 hoger op factor Il en lager op 

factor I dan zonder rotatie. De variabelen V3, V4 en Vs scoren hoger op factor I en lager 

op factor Il na rotatie. Door een oblique rotatie wordt dit effect nog wat versterkt ten 

opzichte van het effect bij een orthogonale rotatie. 

/ Orthogonale rotatie 

, 
1' Oblîque rOlatie , 

Ongeroteerdt~ 
foctor Il 

• , 
··-··-1 V2 

Figuur 12 Rotatie van factoren (Cotteleer et al. 2003) 
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Bijlage 12 Analyse deel B, factoren 

Eerst zijn de verwachtingen opgesteld; deze verwachtingen worden in drie stappen 

gevalideerd. In stap 1 wordt er op factor niveau gekeken per factor. Er vindt een controle 

plaats of de items binnen de factor horen en of de schaal betrouwbaar is. In stap 2 

worden alle items van de verschillende factoren tezamen gecontroleerd. Er wordt 

nagegaan of de items duidelijk horen bij één factor. In de laatste stap, stap 3, wordt er 

gecontroleerd of de factoren (6 stuks) de afhankelijke variabele (ervaring) kan verklaren. 

Tijdens stap 1 en 2 wordt er gebruik gemaakt van een factor analyse, in stap 3 wordt 

een lineaire regressie gebruikt. 

Stap 1 controle per individuele factor 

Stap 1 bestaat uit een aantal substappen. Eerst wordt er gekeken naar de KMO, 

vervolgens de Total Variance Explained, daarna de loading en tot slot de Cronbach-alfa. 

KMO factor 

KMO staat voor Kaiser-Meyer-Olkin criterium en geeft de mate van 

"factoranalyseerbaarheid" van de variabelen aan. Het word aangeraden om een factor 

van 0,5 of hoger te nemen. De toets van Bartlett geeft aan of variabelen niet correleren 

in de populatie. De toets heeft weinig betekenis. 

Definieties Bartlett's sphericity test en Kaiser-Meyer-O/kin measure of sampling 

adequacy volgens Berger et al. (2001 ): 

1. Bartlett's sphericity test: deze toetst de nulhypothese dat in de populatie alle 

niet-diagonale cellen van de correlatiematrix nul zijn, dus dat de K variabelen 

onderling niet correleren, behoudens steekproeftoeval. Als deze toets geen 

significantie oplevert (dus als p > a), is factor analyse zinloos. Als deze toets 

wel significantie oplevert, betekent dat nog niet dat factor analyse zinvol is, 

immers: de toets zegt niet hoeveel van de variabelen correleren met andere 
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ariabelen, en hoe hoog die correlaties zijn. Hiervoor is het tweede criterium nuttig. 

2. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (MSA): dit is een beschrijvende 

maat gebaseerd op de correlaties en partiële correlaties van alle variabelen. 

Zowel per variabele als overall geeft de MSA aan in hoeverre de variabelen niet 

slechts met één, doch met meerdere variabelen correleren, en factor analyse 

dus zinvol is. De MSA ligt altijd tussen O en 1. Waarden groter dan 0. 80 zijn 

goed, waarden onder de 0. 50 zijn slecht, en waarden tussen 0. 50 en 0. 80 

doorgaans twijfelachtig. 

Conclusie: Alle factoren hebben een KMO van 0,5 of hoger. Emotie scoort erg laag met 

0,497 maar kan er mee door. 

Tabel 20 KMO, ervaring 5 items (onafhankelijke variabele) 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,874 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

Tabel 21 KMO, Specificatie 5 items 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

Tabel 22 KMO, Macht 4 items 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

Tabel 23 KMO, Relatie 5 items 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

192,837 

10 

,000 

,744 

67,973 

10 

,000 

,606 

27,579 

6 

,000 

,692 

78,412 

10 

,000 
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Tabel 24 KMO, Relatie 4 items (zonder item Rel 2) 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

Tabel 25 KMO, Vertrouwen 5 items 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

Tabel 26 KMO, Emoties 3 items 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

,734 

76,159 

6 

,000 

,692 

78,412 

10 

,000 

,497 

20,043 

3 

,000 

Tabel 27 KMO, Emoties 2 items (zonder item Emo 1) 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

,500 

17,219 

1 

,000 
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Total Variance Explained 

De rij component geeft aan hoeveel componenten of factoren SPSS ziet (zie tabellen 

hieronder). In dit geval moet dit 1 zijn omdat we per afzonderlijke factor kijken. De kolom 

% of Variance geeft het percentage variatie van iedere factor of component relatief ten 

opzichte van alle variabele (SPSS uitleg versie 13.0). Hoe hoger de waarde hoe beter. 

Er is voor de pincipal components analysis gekozen. De pincipal component maakt 

gebruik van een mathematische procedure waar een aantal mogelijke correlerende 

variabele in een aantal niet correlerende variabele worden omgezet genaamd pincipal 

components. 

Conclusie: relatie bestaat uit twee factoren, de overige factoren bestaan uit één factor. 

Tabel 28 Total Variance Explained verwachting (onafhankelijke variabele) 

lnitial Eiqenvalues Extraction Sums of Squared Loadinqs 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3,734 74,687 74,687 3,734 74,687 74,687 

2 ,529 10,582 85,269 

3 ,319 6,374 91 ,644 

4 ,230 4,600 96,244 

5 ,188 3,756 100,000 

Tabel 29 Total Variance Explained Specificatie 5 items 

lnitial Eiqenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2,576 51 ,526 51 ,526 2,576 51 ,526 51 ,526 

2 ,855 17,102 68,628 

3 ,684 13,674 82,302 

4 ,539 10,788 93,091 

5 ,345 6,909 100,000 

Tabel 30 Total Variance Explained Macht 4 items 

lnitial Eicienvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,879 46,970 46,970 1,879 46,970 46,970 

2 ,831 20,778 67,748 

3 ,815 20,368 88,1 17 
4 ,475 11 ,883 100,000 
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Tabel 31 Total Variance Explained Relatie 5 items 
Rotation 
Sums of 
Squared 

Loadings(a 
lnitial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings ) 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 
1 2,518 50,368 50,368 2,518 50,368 50,368 2,509 
2 1,108 22,169 72,537 1,108 22,169 72,537 1,127 
3 ,678 13,565 86,101 
4 ,393 7,870 93,971 
5 ,301 6,029 100,000 

Tabel 32 Total Variance Explained Relatie 4 items (zonder item Rel 2) 

lnitial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2,503 62,572 62,572 2,503 62,572 62,572 
2 ,782 19,558 82,130 
3 ,377 9,428 91,558 
4 ,338 8,442 100,000 

Tabel 33 Total Variance Explained Vertrouwen 5 items 

Initia! Eigenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2,735 54,705 54,705 2,735 54,705 54,705 

2 ,821 16,427 71,132 

3 ,630 12,601 83,733 
4 ,533 10,651 94,384 

5 ,281 5,616 100,000 

Tabel 34 Total Variance Explained Emoties 3 items 

Initia! Eiaenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,582 52,750 52,750 1,582 52,750 52,750 

2 ,960 31,986 84,736 

3 ,458 15,264 100,000 

Tabel 35 Total Variance Explained Emoties 2 items (zonder item Emo 1) 

Initia! Eigenvalues Extraction Sums of Sauared Loadinas 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,516 75,823 75,823 1,516 75,823 75,823 

2 ,484 24,177 100,000 
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Loading 

Een uitkomst van de factor analyse is de factor component matrix. Uit deze matrix kan 

men afleiden tot welke factor een item hoort. Hoe hoger de loading hoe beter hij past. 

Wanneer een item op twee factoren laadt en de loadings zitten dicht bij elkaar dan kan 

men Varimax gebruiken om een rotated component matrix te krijgen. Uit de rotated 

component matrix kan men duidelijker aflezen waar de factor bij hoort. claassen (2005) 

adviseert een minimale factor loading van 0,5. 

Conclusies: de rotated component matrix is niet nodig omdat bij alle items duidelijk is bij 

welke factor ze horen. Het item Re/_2 (inverse) Intensive contact between buyer and 

supplier is very important in safes vormt een factor apart. Leveranciers scoren hier 

allemaal erg hoog. Deze vraag geeft geen toegevoegde waarde en wordt daarom 

weggelaten. 

Bij emotie zit een erg suggestieve vraag met een lage loading namelijk: emo_ 1 (inverse) 

My company's bids are based on emotions not on rational decisions in contrast to face 

to face negotiations. Bijna alle leveranciers geven aan dat de biedingen van hun bedrijf 

niet worden beninvloed door emoties. Deze vraag voegt weinig toe en mag daarom 

weggelaten worden, tevens zorgde deze vraag voor een lage Cronbach alfa (zie 

volgende deel). 

Tabel 36 Component Matrix(a) verwachting (onafhankelijke variabele) 
Componen 

t 

1 
Erv_ 1 There are more 
advantages then 

,763 disadvantages to e-reverse 
auctions 

Erv _2 E-reverse auctions 
are a pleasant way of ,869 
conducting business 

Erv_3 1 have good 
experiences with e-reverse 
auctions compared to face ,901 
to face negotiations 
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Erv _ 4 1 prefer conducting 
business by e-reverse 
auctions compared to face 
to face negotiations 

Erv_S l like participating in 
e-reverse auctions 

E-reverse auctions: de leverancierskant 

,866 

,914 

Tabel 37 Component Matrix(a) Specificatie 5 items 
Componen 

t 

1 
Spe_ 1 The specifications of 
the desired products or 
services provided by the 
buying company are more ,725 
clear compared to face to 
face negotiations 

Spe_2 The relevant 
characteristics of the 
products and or services 
are taken into account by ,809 
the buyer in contrast to 
face to face negotiations 

Spe_3 lt is a better way of 
getting lower Total Cost of 
Ownership tor the buyer ,614 
compared to face to face 
negotiations 

Spe_ 4 The weighing of the 
characteristics of the 
products and or services is 
chosen well compared to ,763 
face to face negotiations 

Spe_S The relationship 
between price and quality 
is chosen well compared to ,660 
face to face negotiations 

Tabel 38 Component Matrix(a) Macht 4 items 
Componen 

t 

1 
Mac_ 1 The salesperson 
has a lot of influence on the 
outcome compared to face ,676 

to face negotiations 

Mac_2 The buying 
company is negotiating with 
fewer suppliers compared ,603 
to face to face negotiations 
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Mac_3 1 have gained 
access to new market 
segments in the last 2 
years because e-reverse 
auctions were used 

Mac_ 4 lt gives me the 
opportunity to contract 
customers (within my 
region and market 
segment) were I didn't use 
to have a chance with face 
to face negotiations 
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,771 

,681 

Tabel39 Component Matrix(a) Relatie 5 items 

Component 

1 2 
Rel_ 1The contracts are 
long-term contracts 

,838 -,139 compared to face to face 
negotiations 

Rel_2 (inverse) Intensive 
contact between buyer and 
supplier is very important in ,235 ,873 
sales 

Rel_3 lt leads usually to 
win-win situations in 
contrast to face to face ,869 ,144 
negotiations 

Rel_ 4 There is increased 
contact between the buyer 

,783 ,154 and supplier compared to 
face to face negotiations 

Rel_5 The incumbent 
supplier is usually the 
winner of the contract in ,627 -,531 
contrast to face to face 
negotiations 

Tabel 40 Component Matrix(a) Relatie 4 items (zonder item Rel_2) 
Componen 

t 

1 
Rel_ 1The contracts are 
long-term contracts 

,853 compared to face to face 
negotiations 

Rel_3 lt leads usually to 
win-win situations in 
contrast to face to face ,858 
negotiations 
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Rel_ 4 There is increased 
contact between the buyer 
and supplier compared to 
face to face negotiations 

Rel_5 The incumbent 
supplier is usually the 
winner of the contract in 
contrast to face to face 
negotiations 
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,782 

,653 

Tabel 41 Component Matrix(a) Vertrouwen 5 items 
Componen 

t 

1 
Ver_ 1 The rules are the 
same for every supplier, in 

,790 contrast to face to face 
negotiations 

Ver_2 Every supplier has 
an equally fair chance of 
winning the contract in ,822 
contrast to face to face 
negotiations 

Ver _3 The winner of the e-
reverse auction usually ,571 
signs the contract 

Ver_ 4 Once the contract 
has been signed the 
supplier usually stays the 
supplier until the end of the 

,721 
contract period in contrast 
to face to face negotiations 

Ver_5 E-reverse auctions 
are transparent in contrast 
to face to face negotiations ,767 

Tabel 42 Component Matrix(a) Emoties 3 items 
Componen 

t 

1 
Emo_ 1 (inverse) My 
company's bids are based 
on emotions not on rational 
decisions in contrast to -,405 
face to face negotiations 

Emo_2 (inverse) Contract 
prices are low when 

,812 supplier's emotions play a 
part in bidding 
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Emo3_ (inverse) Buyers 
take advantage of the 
emotions bidders are 
having 
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,871 

Tabel 43 Component Matrix(a) Emoties 2 items (zonder item Emo_1) 
Componen 

t 

1 
Emo_2 (inverse) Contract 
prices are low when 
supplier's emotions play a ,871 
part in bidding 

Emo3_ (inverse) Buyers 
take advantage of the 
emotions bidders are ,871 
having 
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Cronbach-alfa-test 

Met behulp van de Cronbach-alfa-test kan men controleren of de schaal betrouwbaar is. 

Garson (2006) geeft aan dat algemeen geldt dat een cronbach alfa van 0,7 of hoger als 

standaard gebruikt wordt. Het gebruik van een cronbach alfa van 0,6 wordt in veel 

onderzoeken ook geaccepteerd. SPSS heeft de functie om na verwijdering van een item 

te controleren wat de cronbach alfa is. Wanneer de cronbach alfa bij verwijdering van 

een factor aanzienlijk hoger is (meer dan 0,05), dan is het aan te raden om het item te 

verwijderen, dit was nergens het geval. 

Conclusie: Item 1 van emoties zorgde voor een zeer lage Cronbach's Alpha van 0,232 

door het verwijderen van item 1 bij emoties is de Cronbach's Alpha bijgetrokken tot 

0,676. De Cronbach's Alpha zijn allemaal binnen de grens van 0,6. 

Tabel 44 Cronbach's Alpha verwachting (onafhankelijke variabele) 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,913 5 

Tabel 45 Cronbach's Alpha Specificatie 5 items 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,754 5 

Tabel 46 Cronbach's Alpha Macht 4 items 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,616 4 

Tabel 47 Cronbach's Alpha Relatie 5 items 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,731 5 

Tabel 48 Cronbach's Alpha Relatie 4 items (zonder item Rel_2) 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,795 4 

Tabel 49 Cronbach's Alpha Vertrouwen 5 items 

Cronbach's 
Al ha N of Items 
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,7901 

Tabel 50 Cronbach's Alpha Emoties 3 items 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,232 3 

Tabel 51 Cronbach's Alpha Emoties 2 items (zonder item Emo_ 1) 

Cronbach's 
Aloha N of Items 

,676 2 
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Stap 2 controle alle items 

Nadat alle factoren (exclusief winst) afzonderlijk zijn getest wordt er gekeken of de items 

niet alleen op hun eigen factor correleren. Dit wordt gedaan door een factor analyse met 

alle overgebleven items te doen. Omdat winst een single item factor is, is deze buiten de 

analyse gelaten. Er zijn in totaal 6 factoren die meegenomen worden, inclusief de 

afhankelijke variabele. 

Conclusies 

In eerste instantie is bij de factor analyse SPSS vrij gelaten in het aantal factoren (zie 

Tabel 53) . SPSS heeft een grens van een eigenwaarde van 1. Alle factoren met een 

lagere eigenwaarde worden niet meegenomen. Omdat de eigenwaarde van factor 7 erg 

dicht tegen de 1 aanzit is er voor gekozen om SPSS in 6 factoren te dwingen (zie Tabel 

52 en Tabel 53). Een loading van onder 0,4 is niet weergeven om de tabellen 

overzichtelijker te maken. 

De varimax rotation zorgt ervoor dat de Tabel 54 makkelijk te interpreteren is, zodat 

duidelijk is bij welke factor een item hoort. De getallen die grijs gemarkeerd zijn ~ . 

kunnen weggelaten worden omdat deze op een andere factor hoger laden. Spe_5 laadt 

op twee factoren (■) en is daarom niet onderscheidend. Item Spe_5 wordt daarom 

verder niet meegenomen. Mac_ 4 (■) wordt niet meegenomen omdat deze een te lage 

waarde heeft ten opzichte van de andere items van de factor ervaring. Als laatste valt op 

de Mac_2 bij de factor verwachtingen laadt (■) . In eerste instantie is alleen een 

promax gebruikt, deze analyse leverde een andere uitkomst op namelijk dat Ver_5 bij 

twee verschillende factoren lade. Door de varimax rotation is dit duidelijk te zien dat dit 

niet het geval is. In Tabel 10 is een samenstelling van de factoren te zien na stap 2. 
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T b 152 T t IV . a e oa ar1ance xp ame ge wongen m ac oren E 1 . d d . 6 f t 

Initia! Eii:ienvalues Extraction Sums of Squared Loadini:is Rotation Sums of Squared Loadinos 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 8,543 34,173 34,173 8,543 34,173 34,173 4,388 17,552 17,552 
2 2,317 9,266 43,440 2,317 9,266 43,440 3,191 12,763 30,315 
3 1,848 7,393 50,833 1,848 7,393 50,833 2,764 11,057 41,372 
4 1,591 6,364 57,196 1,591 6,364 57,196 2,593 10,372 51,744 
5 1,305 5,220 62,417 1,305 5,220 62,417 1,937 7,750 59,494 
6 1,116 4,462 66,879 1,116 4,462 66,879 1,846 7,385 66,879 
7 1,061 4,245 71,124 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabel 53 Tota IV ariance E xplame met ge wongen m aantal actoren . d . d f 

Initia! Eii:ienvalues Extraction Sums of Squared Loadini:is Rotation Sums of Squared Loadinos 

Component Total % ofVariance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 8,543 34,173 34,173 8,543 34,1 73 34,173 4,302 17,206 17,206 
2 2,317 9,266 43,440 2,317 9,266 43,440 3,032 12,130 29,336 
3 1,848 7,393 50,833 1,848 7,393 50,833 2,388 9,551 38,887 
4 1,591 6,364 57,196 1,591 6,364 57,196 2,320 9,280 48,167 
5 1,305 5,220 62,417 1,305 5,220 62,417 1,958 7,831 55,998 
6 1,116 4,462 66,879 1,116 4,462 66,879 1,952 7,808 63,806 
7 1,061 4,245 71,124 1,061 4,245 71 ,124 1,830 7,319 71 ,124 
8 ,992 3,968 75,092 
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Tabel 54 Rotated Component Matrix(a) stap 2 

Com onent 

1 2 3 4 5 6 

Erv 1 ,789 
Erv 2 ,849 
Erv 3 ,766 
Erv 4 ,693 
Erv 5 ,806 
Spe_1 ,575 
Spe_2 ,649 
Spe_3 ,466 
Spe_4 ,796 
S e 5 
Mac 1 ,746 
Mac 2 111 
Mac 3 ,729 
Mac 4 
Rel 1 ,731 
Rel 3 •1:~Q ,671 
Rel 4 ,617 
Rel 5 ,737 
Ver 1 ,736 
Ver 2 ,698 
Ver 3 ,628 
Ver 4 ,486 
Ver 5 ~0 

' · , , ,, 1 
,547 

Emo 2 ,812 
Emo3 ,797 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

146 



K. Veltman E-reverse auctions: de leverancierskant 

Tb 155 S a e amens e mg van ac oren van verwac t Il" f t hf t t del mg o mo 
Verwach-

Factor ting Stap 1 Stap 2 
Ervaring Erv 1 Erv 1 Erv 1 

Erv 2 Erv 2 Erv 2 
Erv 3 Erv 3 Erv 3 
Erv 4 Erv 4 Erv 4 
Erv 5 Erv 5 Erv 5 

Specificatie Spe_1 Spe_1 Spe_1 
Spe_2 Spe_2 Spe_2 
Spe_3 Spe_3 Spe_3 
Spe_4 Spe_4 Spe_4 
Spe 5 Spe 5 

Macht Mac 1 Mac 1 Mac 1 
Mac 2 Mac 2 
Mac 3 Mac 3 Mac 3 
Mac 4 Mac 4 

Relatie Rel 1 Rel 1 Rel 1 
Rel 2 
Rel 3 Rel 3 Rel 3 
Rel 4 Rel 4 Rel 4 
Rel 5 Rel 5 Rel 5 

Vertrouwen Ver 1 Ver 1 Ver 1 
Ver 2 Ver 2 Ver 2 
Ver 3 Ver 3 Ver 3 
Ver 4 Ver 4 Ver 4 
Ver 5 Ver 5 Ver 5 
Mac 2 Mac 2 

Emotie Emo 1 
Emo 2 Emo 2 Emo 2 
Emo 3 Emo 3 Emo 3 
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Factor analyse en cronbach alfa nieuwe factoren 

Uit de factor analyse van alle overgebleven items (stap2) is gebleken dat 3 van de 6 

factoren opnieuw zijn samengesteld. Er zijn 2 items weggevallen en er is 1 item 

versprongen van factor macht naar vertrouwen. De nieuwe factoren zijn in de 

onderstaande tabellen terug te vinden (Tabel 56 tot en met Tabel 64). De loading en 

de crombach alfa van alle drie de factoren zijn acceptabel. Alleen de cronbach alfa 

van Macht is aan de lage kant maar kan er mee door (zie Tabel 61). 

Het verspringen van item Mac_2 naar vertrouwen is te verklaren. Mac_2 gaat over 

het aantal leveranciers dat meedoet aan een e-auction. Wanneer leveranciers het 

gevoel hebben dat er meer leveranciers aan veilingen meedoen dan hebben 

leveranciers minder vertouwen in veilingen en de uitkomst daarvan. 

Conclusies: 

de analyse op single factor niveau zijn opnieuw gedaan (alleen voor de factoren die 

veranderd zijn). Uit de onderstaande tabellen blijkt dat de KMO, de loading en de 

crombach alfa van alle drie de factoren acceptabel zijn. Alleen de cronbach alfa van 

macht is aan de lage kant maar kan er mee door. 

Tabel 56 KMO and Bartlett's Test specificatie 4 items zonder Spe_5 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

df 

Sig . 

,693 

52,436 

6 

,000 

Tabel 57 Component Matrix(a) specificatie 4 items zonder Spe_5 
Componen 

t 

1 
Spe_ 1 The specifications of 
the desired products or 
services provided by the 
buying company are more ,785 
clear compared to face to 
face negotiations 
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Spe_2 The relevant 
characteristics of the 
products and or services 
are taken into account by 
the buyer in contrast to 
face to face negotiations 

Spe_3 lt is a better way of 
getting lower Total Cost of 
Ownership for the buyer 
compared to face to face 
negotiations 

Spe_ 4 The weighing of the 
characteristics of the 
products and or services is 
chosen well compared to 
face to face negotiations 

,837 

,603 

,760 

Tabel 58 Cronbach's Alpha specificatie 4 items zonder Spe_5 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,726 4 

Tabel 59 KMO and Bartlett's Test Macht 2 items zonder Mac_2 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

Df 

Sig. 

,500 

9,845 

1 

,002 

Tabel 60 Component Matrix(a) Macht 2 items zonder Mac_2 
Componen 

t 

1 
Mac_ 1 The salesperson 
has a lot of influence on the 
outcome compared to face ,838 

to face negotiations 

Mac_3 1 have gained 
access to new market 
segments in the last 2 ,838 
years because e-reverse 
auctions were used 

Tabel 61 Reliability Statistics Macht 2 items zonder Mac_2 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,567 2 

Tabel 62 KMO and Bartlett's Test Verwachting 6 items met Mac_2 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 

Df 

,762 

91 ,655 

15 
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Sig . ,0001 

Tabel 63 Component Matrix(a) Verwachting 6 items met Mac_2 
Componen 

t 

1 
Ver_ 1 The rules are the 
same for every supplier, in 
contrast to face to face ,779 
negotiations 

Ver_2 Every supplier has 
an equally fair chance of 
winning the contract in ,813 
contrast to face to face 
negotiations 

Ver_3 The winner of thee-
reverse auction usually ,551 
signs the contract 

Ver_ 4 Once the contract 
has been signed the 
supplier usually stays the 
supplier until the end of the 

,699 
contract period in contrast 
to face to face negotiations 

Ver_5 E-reverse auctions 
are transparent in contrast 
to face to face negotiations ,776 

Mac_2 The buying 
company is negotiating with 
fewer suppliers compared ,512 
to face to face negotiations 

Tabel 64 Reliability Statistics Verwachting 6 items met Mac_2 

Cronbach's 
Aloha N of Items 

,783 6 
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Stap 3 invloed 

In de laatste stap wordt er door middel van een lineaire regressie gekeken welke 

onafhankelijke variabelen de afhankelijke variabele verklaren. Maar eerst wordt er 

door middel van een bivariabele correlatie gekeken of er verband tussen de factoren 

onderling is, met andere woorden verklaren de onafhankelijke variabelen elkaar en 

niet alleen de afhankelijke variabele. Dit kan men controleren met behulp van de 

bivariate correlatie. 

Conclusie 

Uit Tabel 66 blijkt dat variabelen mogelijk met elkaar correleren en niet alleen met de 

afhankelijke variabele (bivariabele correlatie). Uit dezelfde tabel is af te leiden dat 

emotie nergens mee correleert. In Tabel 71 (output tabel van lineaire regressie met 

Collinearity diagnostics) is te zien dat er geen sprake is van multicollinearity. 

Uit Tabel 67 blijkt dat alle variabelen die ingevoerd zijn door SPSS geaccepteerd zijn. 

De R2 is 0,538, dit wil zeggen dat meer dan 50% van de variatie verklaard wordt door 

de ingevoerd onafhankelijke variabelen (zie Tabel 68). Uit Tabel 69 blijkt dat de 

regressie significant is (Sig.). In Tabel 70 is te zien welke onafhankelijke factoren de 

afhankelijke factor verklaren. In de tabel hieronder is te zien welke factoren wel en 

niet de afhankelijke factor verklaren. Winst en vertrouwen verklaren met een 

zekerheid van 0,05 de afhankelijke variabele. Specificatie verklaart de afhankelijke 

variabele met een zekerheid van 0, 1. Van de overige factoren macht, relatie en 

emotie kan men niet met zekerheid zeggen dat deze iets zeggen over hoe 

leveranciers e-auctions ervaren (zie Tabel 65). 

Tabel 65 Uitkomst welek factoren significant zijn 
Factor sig Zekerheid Verklaart 

Winst ,015 0,05 Ja 

Specificatie 
,058 ,10 Ja 

Macht 
,490 Nee 

Relatie ,317 Nee 

Vertrouwen 
,026 ,0,05 Ja 

Emotie 
,721 Nee 
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Tabel 66 Bivariate correlatie totale model 

Ervarina tot Winst tot Specificatie tot Macht tot Relatie tot Vertrouwen tot Emotie tot 
Ervaring_tot Pearson Correlation 1 ,515(**) ,621 (**) ,394(**) ,464(**) ,555(**) -,072 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,592 
N 58 57 58 58 58 58 58 

Winst_tot Pearson Correlation ,515(**) 1 ,431 (**) ,286(*) ,289(*) ,270(*) ,126 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,031 ,029 ,042 ,350 
N 57 57 57 57 57 57 57 

Specificatie_tot Pearson Correlation ,621 (**) ,431 (**) 1 ,336(*) ,501 (**) ,547(-) -,176 
Sig . (2-tailed) ,000 ,001 ,010 ,000 ,000 ,187 
N 58 57 58 58 58 58 58 

Macht_tot Pearson Correlation ,394(**) ,286(*) ,336(*) 1 ,413(**) ,331 (*) ,026 
Sig. (2-tailed) ,002 ,031 ,010 ,001 ,011 ,848 
N 58 57 58 58 58 58 58 

Relatie_tot Pearson Correlation ,464(**) ,289(*) ,501 (**) ,413(**) 1 ,350(**) ,028 
Sig. (2-tailed) ,000 ,029 ,000 ,001 ,007 ,835 
N 58 57 58 58 58 58 58 

Vertrouwen_tot Pearson Correlation ,555(-) ,270(*) ,547(**) ,331 (*) ,350(**) 1 -,096 
Sig. (2-tailed) ,000 ,042 ,000 ,011 ,007 ,474 
N 58 57 58 58 58 58 58 

Emotie_tot Pearson Correlation -,072 ,126 -,176 ,026 ,028 -,096 1 
Sig. (2-tailed) ,592 ,350 ,187 ,848 ,835 ,474 
N 58 57 58 58 58 58 58 
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Tabel 67 Acceptatie ingevoerde variabele lineare regresie total model 

Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 

Emotie_tot, 
Relatie_tot, 
Winst_tot, 
Vertrouwen 

Enter _tot, 
Macht_tot, 
Specificatie 
_tot(a) 

Tabel 68 Lineare regresie total model gedeelte dat verklaart word door model 

Adjusted R Std. Error of 
Model R R Square Square the Estimate 
1 ,733(a) ,538 ,482 3,397 

Tb 169 ANOVAI" a e meare regres1e o a . t t 1 moe IS d 1. d T t e regressie s1gm ,can 

1 
Mean 

Model Sum of Squares df Square F Siq . 
1 Regression 671 ,062 6 111,844 9,691 ,000(a) 

Residual 577,078 50 11,542 
Total 1248,140 56 

Tabel 70 Coefficients lineare regresie total model welke factoren verklaren ervaring 
Standardized 

Model Unstandardized Coefficients Coefficients t 
Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) -3,364 2,549 -1 ,320 ,193 

Winst_tot 
1,245 ,494 ,279 2,522 ,015 

Specificatie_tot 
1,666 ,860 ,261 1,936 ,058 

Macht_tot 
,403 ,579 ,076 ,696 ,490 

Relatie_tot 
,748 ,740 , 118 1,011 ,317 

Vertrouwen_tot 
1,670 ,728 ,269 2,293 ,026 

Emotie tot 
-, 189 ,525 -,036 -,359 ,721 

T b 171 L" a e mea,re regressie me t C Il" o mearny r 1agnos 1cs 
Model Unstandardized Standardized 

Coefficients Coefficients Siq. Collinearitv Statistics 
Std. t 

B Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -3,364 2,549 -1,320 ,193 

Winst_tot 1,245 ,494 ,279 2,522 ,015 ,754 1,326 
Specificatie_tot 1,666 ,860 ,261 1,936 ,058 ,510 1,960 
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Macht_tot ,403 ,579 ,076 ,696 ,490 ,782 1,278 
Relatie_tot ,748 ,740 , 118 1,011 ,317 ,683 1,465 
Vertrouwen_tot 1,670 ,728 ,269 2,293 ,026 ,673 1,486 
Emotie_tot -, 189 ,525 -,036 -,359 ,721 ,905 1,105 
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Bijlage 13 Antwoorden open vraag maatregelen 

Hieronder staan de antwoorden op de vraag welke maatregelen e-auctions software 

providers kunnen nemen om e-auctions aangenamer te maken voor leveranciers. 

1What kind of mêasurements' can ê~revetse auction softvv~re pr<?'!icjers off~fto min.imize·these t 
disadvantage? ' · .,,t~511 "' <t · · 

'(,; 

.1.. Setter specification of what TCO entails. In the telecom market e-auctions seem to be very much based on price, 
··• but the difficulty is that prices are difficult to compäre. As priêing is requested in greater detail, the risk of asking the 

'wrong' question increases. 1 teel that a 'lump sum' quote based on past call records would best guarantee a good 
TCO. 

ID 2. None. The market needs to go to open calculations. 

3. Putting a minimum percentage into the bidding tor lowering vour price to protect the contractor. 

!, Less companies will join these auctions in the future, so the customers have to choose between products of 
q discounters. For these hospitals quality and additional service seems to be less important. In the end they will pay 

the higher price. 

~ They have make a transparant e-reverse auction. 
., 

§.. In Some industries il will work, bul within the graphical print industry the relationship is very important. We do not 
sell standard products, bul unique products every time. No printorder is the sames and therefore the communication 

:; with our dient is very important. An auctions is not helpfull tor our relationship, and in the end il will bring nog succes 

"· tor both the supplier or the buver. The buyer will have the advantage tor gelling a beller price. 

1. · lt has nothing to do with the software. In basic the procurement process is wrong. .,t,·<..',, :'..'.J.,W;J:,\S 

8. 
1 do not see any software solution to this. lt is a matter of behaviour and professionalism performed by the buyer. In 1: - the RFQ, heavy penalties should be issued in advance if this "bid-fraud" is being detected. 

"\. 
9. a good description, a sample ' •,; 

10. In our market segment the buyers are a constant number. 1 don't see advantages in this market tor reversed e-. - .. 
auctions 

11. more information sharing, like a FAQ or a forum ' 

12:r: In the paper market !here is more than price and product, we sell emotions. So a auction makes il very statie and 
the emotion is gone. So specs and the outcome of the auction are often different then accepted, by the buyer and 
bidder. 

13. - Beller t~ained. buyers; - taking away technica! knowledge gaps between buyer and. seller; - better balance between 
weighing price and quality and other non-price aspects; - specification of the process and results rather than the 
effort. - how to deal with and weigh interesting alternatives? 

.,. 14. To make space tor extra information, to sell the organisation. The quality of an organisation is even more important 
than only an low price. People do business with people and not with a computer in case of complex business. 

15. Verv difficult: buyer should be aware of the market possibilities!!! 

16. none 

17. nothing because power is totallv on buvers hand. There is alwavs taked of leave it situation 
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Bijlage 14 ANOVA 

Deze tabellen geven antwoord op de vraag of er een non response bias is en het 

verschil in uitkomst tussen de normale manier van omzet genereren. 

T b 172 N a e on response Ias, gem, e "dd Id e 
95% Confidence Interval 

N Mean Std. Deviation Std. Error tor Mean Minimum Maximum 
Lower Upper 
Bound Bound 

0 29 2,131 ,9566 ,1776 1,767 2,495 1,0 3,8 
1 29 2,097 ,9451 ,1755 1,737 2,456 1,0 3,8 
Total 58 2,114 ,9426 ,1238 1,866 2,362 1,0 3,8 

Tabel 73 Non response bias, variantie, Levene statistic 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

,041 1 56 ,841 

T b 174 N a e on response Ias, gem, e e, "dd Id ANOVA 

Sum of 
Sauares df Mean Sauare F Sia. 

Between Groups ,017 1 ,017 ,019 ,891 

W ithin Groups 50,632 56 ,904 

Total 50,649 57 

Tabel 75 verschil in uitkomst tussen F2F (1 ), 1-time quotation (2) en e-auction (3) 
95% Confidence Interval 

N Mean Std. Deviation Std. Error tor Mean Minimum Maximum 

Lower Upper 
Bound Bound 

1 35 2,011 ,8744 ,1478 1,711 2,312 1,0 3,4 

2 18 2,300 ,9286 ,2189 1,838 2,762 1,0 3,8 

3 3 1,067 ,1155 ,0667 ,780 1,354 1,0 1,2 

Total 56 2,054 ,9021 ,1205 1,812 2,295 1,0 3,8 

Tabel 76 F2F t.o.v. 1-time quotation, variantie, Levene statistic 

Levene 
Statistic df1 df2 Sia. 

,142 1 51 ,708 

T b 177 F2F t a e .o.v. - Ime quo a I0n, gem, e e, 1 f t f "dd Id ANOVA 

Sum of 
Squares df Mean Sauare F Sia. 

Between Groups ,990 1 ,990 1,242 ,270 

Within Groups 40,655 51 ,797 

Total 41,645 52 
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