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Abstract in Dutch  

Adoptie en gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) door kleine en middelgrote 
ondernemingen stelt hen in staat belangrijke concurrentievoordelen te behalen, niet alleen in de 
nationale markt maar ook in de internationale markt. In de afgelopen jaren hebben zich ook in 
ontwikkelingslanden belangrijke ICT-ontwikkelingen voltrokken.  In dit proefschrift worden de factoren 
bestudeerd  die van invloed zijn op adoptie en gebruik van ICT door kleine en middelgrote 
ondernemingen in de toerisme sector in Tanzania. De zogeheten TOE-kenmerken zijn hierbij als 
uitgangspunt genomen (TOE staat voor Technology-Organization-Environment). Niet alleen de directe 
effecten zijn bestudeerd, ook is gekeken naar de indirecte effecten die de ICT-adoptie.  
  
Er is nagenoeg niets bekend over de adoptie en het gebruik van ICT door kleine en middelgrote 
ondernemingen in de toerisme sector in Tanzania. Op basis van uitgebreid literatuuronderzoek zijn de 
uitgangspunten voor het veldwerk in Tanzania bepaald. Op bedrijfsniveau is informatie verzameld bij 
degenen die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn voor de beslissingen met betrekking tot ICT adoptie 
en gebruik. In totaal hebben 295 ondernemingen aan het onderzoek meegewerkt.  
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ondernemingen email en een vrij basaal niveau van 
webtechnologie hebben geadopteerd.  Ook blijkt uit het onderzoek dat in Tanzania niet de overheid 
maar de private sector leidend is in de ontwikkeling van ICT in het land.   
 
Voor wat betreft de adoptie van email en webtechnologie blijkt dat van de tien potentieel verklarende 
factoren alleen compatibiliteit van de innovatie met de organisatie, beschikbaarheid van bronnen 
binnen de organisatie en concurrentiedruk de adoptie in positieve zin beïnvloeden. Aanvullend is 
aangetoond dat de adoptie indirect ook wordt bepaald door concurrentiedruk in combinatie met 
beschikbaarheid van bronnen binnen de organsiatie. 
 
Anderzijds is de invloed van de TOE-kenmerken op het gebruik van email en web technologie 
onderzocht. Dit gebruik is geclassificeerd aan de hand van zakelijke communicatie, online aanwezigheid 
en online zaken doen.  Zakelijke communicatie blijkt te worden beïnvloed door het relatieve voordeel 
van de innovatie, compatibiliteit van de innovatie met de organisatie, complexiteit van de innovatie, 
beschikbaarheid van bronnen binnen de organisatie, steun van het top management, concurrentiedruk 
en technologische ondersteuning. Online aanwezigheid blijkt te worden beïnvloed door het relatieve 
voordeel van de innovatie, complexiteit van de innovatie, aanwezigheid van bronnen binnen de 
organisatie, steun van het top management, concurrentiedruk, en niet-technologische ondersteuning. 
Online zaken doen blijkt te worden beïnvloed door compatibiliteit van de innovatie met de organisatie, 
aanwezigheid van bronnen binnen de organisatie, steun van het top management, concurrentiedruk en 
technologische ondersteuning.  
 
Het verrichte onderzoek heeft theoretische en praktische implicaties. De theoretische implicaties 
betreffen het verleggen van de grenzen in onderzoek. De praktische implicaties hebben betrekking op 
de kleine en middelgrote ondernemingen zelf, op trainingsinstituten, ICT verkopers en de Tanzaniaanse 
overheid. 

  


