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Collega’s van de vakgroep Marketing, bedankt voor jullie steun en jullie meedenken. 
Ook bedankt voor jullie geduld. Ik ben me er terdege van bewust dat met name mijn 
coördinerende onderwijstaken de laatste maanden enigszins hebben geleden onder de 
afronding van het proefschrift. Het zal niet weer gebeuren!  Dank Hanneke, Frederika, 
Annicka en Lianne voor de secretariële ondersteuning, voor de goede zorgen en voor het 
luisterend oor. 

Natuurlijk bedank ik mijn kennissen, vrienden en familie. Ik dank jullie voor jullie begrip 
en support en niet in de laatste plaats voor de afleiding waar jullie voor hebben gezorgd. 
Het leven is meer dan alleen werken aan een proefschrift.  Met name wil ik mijn vader en 
moeder bedanken. Pa en ma, bedankt voor de kansen die jullie me hebben geboden en 
voor  jullie onvoorwaardelijke  steun, altijd en op wat voor manier dan ook. 

Aan het slot van dit dankwoord kom ik bij mijn meest dierbaren. Veel dank ben ik 
verschuldigd aan Petra, mijn veel te vroeg overleden echtgenote en moeder van ‘onze 
jongens’. Haar liefde, toewijding en betrokkenheid kende geen grenzen. In de warme 
herinnering van velen leeft ze voort. 

En dan mijn beide kanjers, Rick en Martijn. Na alles wat we met ons drieën hebben 
doorgemaakt had het ook makkelijk zo anders kunnen lopen. Goddank is dat niet 
gebeurd! Ik ben ontzettend trots op jullie en zal er altijd voor jullie zijn. Weer schouder 
aan schouder, maar nu met jullie als mijn paranimfen, kan mij niks gebeuren.

De laatste woorden zijn voor jou Nita. Ik ben ontzettend blij dat ik je ben tegengekomen en 
dat je, samen met Florian en Lisa, een vast onderdeel van mijn leven bent geworden. Het 
verleggen van denkkaders heb jij tot kunst verheven. Hierdoor is het zoveel makkelijker 
om de zaken vanuit het juiste perspectief te zien. Dank voor je liefde en begrip en voor je 
niet-aflatende steun. Het voelt zo goed om samen met jou te zijn. Ik heb je lief, mijn lief.

Dankwoord (Acknowledgements)

Het is mooi geweest. Na een periode van ruim twintig jaar zet ik zowel in letterlijke als 
in figuurlijke zin een punt achter mijn proefschrift. Een proefschrift is een proeve van 
bekwaamheid, waarmee een promovendus  laat zien dat zij of hij in staat is om zelfstandig 
nieuw wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. ‘Zelfstandig’ is echter een betrekkelijk 
begrip. Dit proefschrift zou namelijk nooit tot stand zijn gekomen zonder de steun en hulp 
van anderen. Ik wil daarom een aantal mensen bedanken.

Allereerst bedank ik mijn promotor, Prof.dr. Peter Leeflang. Peter, dank voor het in mij 
gestelde vertrouwen. Maar ook en vooral dank voor het daar zijn, op de momenten dat 
het echt nodig was. Wonderlijk hoe dingen soms lopen. Vanaf het prille begin heb ik onze 
gesprekken als waardevol en inspirerend ervaren. Jouw bemoedigende woorden gaven mij 
het vertrouwen en de energie om steeds weer die volgende stap te zetten. Het resultaat ligt 
hier nu voor je. Ik mag me gelukkig prijzen met jou als promotor.

Daarnaast bedank ik Prof.dr. Bart Nooteboom en Prof.dr. Niels Noorderhaven. Bart 
en Niels, samen met jullie heb ik mijn eerste onderzoekstappen gezet. Vanuit een 
gemeenschappelijk interessegebied vonden we elkaar en hebben met succes twee 
volwaardige NWO-projecten binnengehaald en tot een goed einde volbracht. Destijds, 
als onervaren onderzoeker, heb ik me verwonderd over de manier waarop ons onderzoek 
vanuit het niets ‘iets’ werd. Voor jullie leek het welhaast vanzelfsprekend, voor mij een 
ware ontdekkingsreis. Bedankt voor de samenwerking, we zijn tot mooie dingen gekomen.

Ook gaat mijn dank uit naar de leden van de interne leescommissie, Dr. Jenny van 
Doorn, Prof.dr. Peter Verhoef en  Prof.dr. Jaap Wieringa en naar de leden van externe 
leescommissie, Prof.dr. Tammo Bijmolt, Prof.dr. Ad de Jong en Dr. Stephan Wuyts. Dank 
voor de tijd die jullie hebben gestoken in het lezen van het proefschrift en voor jullie 
waardevolle opmerkingen en suggesties.   
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Chapter 1

INTRODUCTION

1.1 INTRODUCTION

Over the past six decades academic research in marketing developed tremendously. With 
special interest for the impact of marketing spending on marketing performance, Hanssens 
(2009) identified sixteen topic areas, featuring over 80 academic contributions published 
in the last 50 years. Remarkably, only a minority (about 10%) of these contributions covers 
business-to-business (B2B) related research. Although in absolute terms B2B applications 
are growing, in relative terms its number remains low considering the substantial amount 
of firms encountered in B2B marketing activities (Verhoef and Leeflang, 2009), leaving 
ample room for empirical generalizations (Leeflang, 2011). In this thesis three empirical 
studies are presented that contribute to B2B related marketing research and focus on the 
governance of long-term buyer-supplier relationships. 

Transaction cost economics (TCE) is the predominant theoretical perspective for 
explaining governance issues. In this dissertation we challenge the way governance 
structures associated with buyer-supplier relationships are conceptualized in TCE. We 
argue that a more dynamic approach is needed, in which preferences and knowledge are 
not treated as fixed and given, but rather develop over time. Furthermore, we maintain that 
too much strain on the transaction cost minimizing properties of governance structures 
may blind us for the value adding properties of governance structures. 

1.2 THEORETICAL SCOPE OF THE STUDIES1

Frequently firms enter into long-term relationships with other formally independent 
firms to which they contract out certain production-related tasks. This kind of long-term 
buyer-supplier relationship - a ‘hybrid vertical interfirm relationship’2 - fits into a strategy 
of balancing predictability and flexibility. 

1  This Chapter is partly based on Berger, H., Noorderhaven, N., Nooteboom, B., and Pennink, B. 
1993. Understanding the subcontracting relationship: The limitations of transaction cost economics. In 
Child, J., Crozier, M., Mayntz, R, et al. (Eds.), Societal change between market and organization: 77-98.  
Aldershot: Avebury.
2  A hybrid vertical interfirm relationship is a governance structure between firms operating at successive 
stages in the production chain, that is neiter market nor hierarchy (e.g., Ebers and Oerlemans, 2013).


