
Bijlage 14 Voor u gelezen: Essay ‘Samen ondernemen is samen innoveren’ 
The McKinsey Quarterly, McKinsey (‘When to think alliance’), 

 Peter Drucker' The Future of the Corporation' (The Economist),  
Yves Doz & Gary Hamel ‘Alliance Advantage - The Art of Creating Value through Partnering’,  

OESO-studie "Innovative Clusters, drivers of National Innovation Systems",  
 The Economist (16/8/2001):  "Just good friends - Not all alliances work well. But all need similar ingredients to succeed" 

 
De boodschap en het ondernemingsmodel gebracht in dit essay ‘Samen ondernemen is samen innoveren’  

(Ondernemer durf uw dromen delen met partners), dat dateert van 2005, werd in april 2013 door Minister-President Peeters,  
tijdens een Focus sessie NIB van het Agenschap Ondernemen als volgt samengevat: 

 ‘Nieuw Industrieel Ondernemen is slimme specialisatie en innovatie. Alleen wie samen werkt boekt resultaat’ 

 
 

Ondernemer, durf uw droom delen met partners 

 
 

Een dozijn sectorfederaties, onder de koepel van het VBO, lanceerde eind 2003 het idee een grootscheepse campagne 

te starten om 'gevestigde' ondernemingen, uit diverse sectoren, aan te sporen om écht samen te werken. 
Veel meer dan in het verleden. Voorbij het model opdrachtgever-onderaannemer.  

 
Belgische (KMO-) ondernemingen, dachten zij, munten vooral uit door ondernemerschap gebaseerd op inzet en creativiteit 

in het efficiënt beheer van bedrijfsprocessen die zij zelf onder direct toezicht houden. Naargelang de onderneming groeit, 
worden echter de beheerskosten groter en groter. De concurrentiekracht verzwakt en de innovatiesnelheid vertraagt.  

 
Van nieuwsoortige los-vaste allianties tussen ondernemingen, met een bewezen staat van dienst, wordt verwacht dat op de 

grens tussen verschillende bedrijfsculturen nieuwe ideeën ontspruiten. Niet enkel om te besparen, maar meer nog om 

sneller innoverende producten en diensten naar de internationale markten te brengen. Attractieve nieuwe producten of 
diensten waarvoor internationale klanten bereid zijn om goed geld op tafel te leggen. Ondernemingsplannen, opgesteld door 

ervaren ondernemers en niet door dotcomdromers, zullen ook de financiële sector terug over de brug lokken. 
 

Ondernemers kunnen de wereldwijde concurrentie niet meer alleen aan; samenwerken is de boodschap. Samen sterk. Het is 
een tot op de draad versleten cliché, maar meer dan ooit het devies van ondernemingen die de uitdagingen van de 

geglobaliseerde economie met succes aangaan en meer waarde willen creëren voor hun klanten.  
 

Deze sectorfederaties willen hun leden helpen van hun bekwaamheid tot samenwerking een kernactiviteit te maken. Op 

basis van inspirerende voorbeelden van Belgische KMO's wordt tijdens ‘ondernemerscafés’ ingegaan op het waarom en de 
noodzaak van strategische allianties. Daarbij komen vragen aan bod zoals "Moet ik vaste of losse strategische 

samenwerkingsverbanden aangaan? Voor welke van mijn businessdoelstellingen is aanvulling wenselijk en via welke 
samenwerkingvorm realiseer ik dat het best? Op basis van welke criteria kies ik een partner"?  
 
In de volgende bladzijden vindt u een overzicht van recent verschenen ondersteunende artikels rond het thema, afkomstig 

zowel uit wereld- als uit lokale economische publicaties.  
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1.  Ondernemingen worden ‘losse confederaties' 

De veranderingen die de bedrijfswereld momenteel doormaakt, zullen ongetwijfeld de nood aan samenwerking of ten 
minste de mogelijkheden daartoe doen toenemen. In The Economist van november 2001 gaf Peter Drucker* in een artikel 

'The Next Society' zijn visie op 'The Future of the Corporation'.  
 

 In 1913 waren multinationals binnenlandse ondernemingen met dochterondernemingen in het buitenland die elk op 
zichzelf stonden, bevoegd waren voor een beleidsmatig afgebakend grondgebied en over een verregaande autonomie 

beschikten. Nu zijn multinationals meer en meer georganiseerd rond product- en dienstengroepen. Maar net zoals de 
multinationals in 1913 worden ze samengehouden en gecontroleerd door eigendom. De multinationals van 2025 

daarentegen zullen heel waarschijnlijk worden samengehouden en gecontroleerd door strategie. Allianties, joint 

ventures, minderheidsaandelen, knowhow-overeenkomsten en contracten zullen in toenemende mate de 
bouwstenen van een confederatie worden.  

 Een van de belangrijkste taken van het topmanagement van morgen zal erin bestaan een evenwicht te vinden tussen 
de conflicterende eisen waaraan de onderneming moet voldoen omdat ze zowel kortetermijn- als langetermijnresultaten 

moet kunnen voorleggen en rekening moet houden met de aanspraken van de verschillende stakeholders (klanten, 
aandeelhouders – in het bijzonder institutionele beleggers en pensioenfondsen - kenniswerkers en gemeenschappen).  

 De krachtsverhoudingen tussen werkgever en werknemer zijn complexer geworden; werknemers zijn zich bewust van 
de waarde van hun kennis en bevinden zich bij onderhandelingen in comfortabeler en minder onderdanige positie.  

 De grondige verandering van het productieproces heeft tot gevolg gehad dat de nadruk moet worden gelegd op supply 

chain management en coördinatie van de productie in verschillende vestigingen die in een uiteenlopende mate 
onafhankelijk zijn.  

 De materiële kosten van communicatietechnologie zijn gezakt tot op een punt waar "desintegratie de 
meest winstgevende en productieve organisatievorm is.” In dergelijke losse confederaties zal het 

topmanagement de principes, richting en prioriteiten van de organisatie moeten bepalen. Zowel aan de top als tussen 
de partners van de confederatie zal meer moeten worden gecommuniceerd om de werkrelatie in stand te houden. 

Managers moeten beter leren onderhandelen, zowel met hun werknemers als met buitenstaanders.  
 

Er is meer nodig dan hoffelijkheid 

Sommige ondernemingen hebben al geleerd om samen te werken met concurrenten, bijv. in allianties (airline frequent-flyer 
programma's en ticketverkoop). Samenwerking is geen eenvoudige zaak waarbij men niet overhaast te werk mag gaan. "De 

mens mag dan al een sociaal dier zijn, er is meer nodig dan beleefdheid om pogingen tot samenwerking te doen slagen", 
aldus nog Peter Drucker.  

 
Bron: The next Society in The Economist van november 2001.  
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=770819 
 

* Peter Drucker (Wenen 1909) is sinds 1971 professor Sociale wetenschappen en management aan de Claremont Graduate 
University in Californië  
 

 
2.  Waardecreatie door allianties 

 
2.1. Wanneer een alliantie overwegen?  

 
Volgens een studie van McKinsey (‘When to think alliance’ The McKinsey Quarterly, 2000 N° 4) reageert de beurs positiever 

op allianties dan op fusies en overnames. Dat is zeker het geval in snel veranderende bedrijfstakken zoals massamedia, 

elektronica en software. De beurs reageert ook gunstig wanneer allianties worden aangegaan om nieuwe economische 
activiteiten te starten, nieuwe markten te verkennen en nieuwe producten te ontwikkelen. 

 
Eenvoudige en flexibele contractallianties worden door de beurs hoger gewaardeerd dan fusies. Hetzelfde geldt voor 

'polygame' samenwerkingsverbanden. McKinsey stelt echter ook vast dat bijna de helft van alle allianties mislukt. Het is 
daarom belangrijk te weten wanneer allianties, fusies of overnames de meeste waarde creëren. 

 

Groeiallianties: nieuwe capaciteiten, nieuwe kanalen, nieuwe geografische gebieden  
 Het grootste deel van de waarde die in het afgelopen decennium in de economie van de VS werd gecreëerd, was 

afkomstig van het opzetten van nieuwe activiteiten veeleer dan van het maximaal winst puren uit een sterke positie in 
basisactiviteiten. Groeiallianties kunnen nieuwe capaciteiten, nieuwe kanalen en nieuwe geografische gebieden 

opleveren.  
 Nieuwe activiteiten opzetten betekent een hele reeks nieuwe capaciteiten samenbrengen: producten, klantenrelaties, 

technologieën enz. Allianties bieden bedrijven een middel om hun bestaande competenties op een hoger niveau te 
tillen, terwijl ze daarnaast snel en flexibel toegang krijgen tot de capaciteiten van andere bedrijven. Bovendien vergen 
allianties vaak minder kapitaalinzet en zijn ze minder risicovol dan acquisities, wat een aanzienlijk voordeel is op 

domeinen waar een bedrijf zijn managementcapaciteiten nog moet bewijzen. 
 

Netwerken en consortia  

http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=770819
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=770819
http://www.mckinseyquarterly.com/article_abstract.asp?ar=941&L2=25&L3=1
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 In cursussen worden allianties vaak met een huwelijk vergeleken, maar die vergelijking loopt mank: bedrijven zijn geen 

mensen en het einde van een alliantie is geen drama. Belangrijk is ook dat bedrijven verschillende allianties of allianties 
met verschillende partners kunnen aangaan om aan verschillende behoeften te voldoen, wat niet noodzakelijk ten koste 

van één van de partijen hoeft te gaan.  
 Allianties met verschillende partners kunnen hun deelnemers gericht toegang geven tot specifieke activa van de 

partners. Fusies en acquisities daarentegen kunnen erg onpraktisch blijken wanneer drie of meer partners enkele van 
hun activa willen combineren. Als een fusie met twee al veel kost en verstorend werkt, is dat met drie nog meer het 

geval. Ook al is de verwachte opbrengst van de fusie of acquisitie zeer groot, ze verzinkt misschien in het niet bij de 
kosten van de transactie op zich.  

 Allianties met meerdere partners zijn bijzonder interessant om een standaard vast te leggen (Psion – Symbian  Nokia, 

Motorola, Ericsson).  

 Veel van de meest succesvolle oprichters van bedrijven gebruiken allianties om zich in het centrum van een netwerk te 
kunnen plaatsen, waardoor ze gebruik kunnen maken van immateriële activa zonder zelf over dure activa te beschikken. 

 
Eenvoudiger is beter. Over het algemeen lijkt de beurs een voorkeur te hebben voor eenvoudiger en meer flexibeler 

deals. Joint ventures worden minder goed onthaald om verschillende redenen:  
 ze hebben meestal meer tijd nodig om op snelheid te komen dan contractallianties. Een joint venture is een volledig 

nieuw bedrijf dat losstaat van beide partners en vaak activa bezit die ze hebben ingebracht. Een joint venture vergt dus 
complexe beheerstructuren en heel wat tijd van het senior management.  

 joint ventures zijn niet eeuwigdurend: ze hebben een gemiddelde levensduur van zeven jaar en ze op het einde 

ontbinden verloopt niet altijd vlot.  
 analisten staan vaak sceptisch tegenover alles wat de toekomstige strategische keuzes van het moederbedrijf kan 

bemoeilijken. 
 

2.2.  De logica 
 

Het boek 'Alliance Advantage - The Art of Creating Value through Partnering'  van Yves Doz < 
http://www.insead.edu/facultyresearch/strategy/doz/ >  en Gary Hamel (Harvard Business School Press, 1998) blijft hét 

standaardwerk voor iedere ondernemer die door samenwerkingsverbanden nieuwe waarde wil creëren. Een samenvatting 

van de logica die volgens Doz & Hamel aan de basis ligt van waardecreatie door allianties.  

Internalized Learning

Gaining Competence

Leveraging

Cospecialized

Resources 

Co-option

Getting Competitive

Strength

Buiding Nodal

Coalitions

Creating New

Opportunities

Building New

Competences

Racing for the Future

TECHNOLOGY

Building Critical Mass Reaching New Markets Plugging Skill Gaps

GLOBALIZATION

Racing for the World

 
Of ze nu hun activiteiten willen globaliseren of technologie voor de toekomst wensen te ontwikkelen, bedrijven die streven 
naar waardecreatie door allianties aan te gaan, kunnen  

o complementaire bedrijven coöpteren, 
o 'cospecialised' middelen samenbrengen en op een hoger niveau tillen, 

o zich kritische vaardigheden eigen maken. 

 
 Globaliserende bedrijven kunnen allianties aangaan om de kritische massa te bereiken die nodig is om marktposities in 

te nemen en te behouden. Ze kunnen allianties ook gebruiken als middel om nieuwe markten te betreden en 
ontbrekende vaardigheden te verwerven. 

 Technologiegedreven bedrijven vinden een vergelijkbare reeks waardecreërende voordelen. 
 Allianties maken het hen mogelijk om een 'knooppuntpositie' op te bouwen in coalities die de technologische toekomst 

bepalen. Deze allianties bieden ook nieuwe kansen voor producten en toepassingen en zorgen ervoor dat de 
partnerbedrijven op het vlak van kennis en vaardigheden aan de spits staan. 

http://www.insead.edu/facultyresearch/strategy/doz/
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2.3.  Allianties vormen met waardecreatie als doel 

Allianties creëren waarde op verschillende manieren; daarbij kunnen drie grote logica's van waardecreatie worden 
onderscheiden: 

1. de logica van strategische coöptatie, die een situatie aantrekkelijker maakt voor de leden van de alliantie en hun 
concurrentievermogen verbetert; 

2. de logica van cospecialisatie, waarbij kansen worden gecreëerd door de complementariteit van gespecialiseerde 
vaardigheden en andere bedrijfsspecifieke niet-verhandelbare activa; 

3. de logica van leren en internalisatie, die kansen biedt om te leren en zich nieuwe competenties eigen te maken. 
 

Het is belangrijk de mechanismen voor waardecreatie te begrijpen omdat ze een grote invloed hebben op basiskenmerken 

van de alliantie: het beoordelen van de inbreng van iedere partner, het toepassingsgebied van de alliantie, de prioriteiten, 
taken en capaciteiten waarop de aandacht moet worden toegespitst, de criteria voor het meten van het succes van een 

alliantie en de verwachtingen die een partner mag koesteren ten aanzien van de tijdshorizon van de alliantie en de 
vooruitzichten inzake stabiliteit. 

 
 

3. Netwerken als bron voor innovatie 
 

3.1. Clusters als bron van innovatie in een regio 

De OESO heeft zopas een studie gepubliceerd over "clusters" als drijvende kracht achter de innovatie-gedrevenheid van een 
regio of land. Innovatie wordt hoe langer hoe meer het resultaat van een stijgend aantal interacties tussen individuen, 

ondernemingen en onderzoeksinstellingen op het lokaal, nationaal en het internationaal vlak. In deze studie geeft de OESO 
een aantal voorbeelden van de manier waarop ondernemingen en/of lokale overheden door samen te werken met 

onderzoeksinstellingen, universiteiten en andere innovatieve partners de innovatiekracht van hun regio willen 
aanzwengelen. 

 
De studie bestaat uit 4 delen. Een eerste deel behandelt de rol van clusters in hoogtechnologische sectoren. In dit deel 

wordt een heel hoofdstuk gewijd aan de clustering in de Vlaamse ICT-sector : "ICT Cluster Organisations in Flanders: Co-

operation in Innovation in the New Networked Economy". Dit hoofdstuk is het resultaat van nauwe samenwerking tussen 
het IWT, IMEC, Agoria ICT, DSP-Valley, FLV-Valley en FMV-Valley en geeft een samenvatting van IWT-studie nummer 35 

die eerder in het kader van de werkzaamheden van het IWT-Observatorium werd gepubliceerd. Klik hier voor de volledige 
studie van het IWT. Dit eerste deel begint volkomen terecht met een bespreking van de ICT-clusters in Finland. Die zijn 

namelijk een schoolvoorbeeld van het succes dat ondernemingen kunnen boeken door intensief en vanaf een vroeg stadium 
met elkaar samen te werken door gebruik te maken van netwerken. In een tweede deel komt de rol van clusters in sectoren 

met mature technologieën aan bod. Een derde deel is volledig gewijd aan de wetenschappelijke analyse-technieken van 
clusters in een regio en het laatste deel gaat hoofdzakelijk over de beleidsopties van een overheid bij het voeren van een 

"clusterbeleid". 

 
De volledige OESO-studie "Innovative Clusters, drivers of National Innovation Systems"  
(ISBN 92-64-18706-5) kan on-line worden besteld tegen de prijs van 64 euro (pdf-formaat) of 75 euro (hardcopy) in de 
virtuele bookshop van de OESO op het adres: http://www.sourceoecd.org  

 
3.2. De evolutie van de paradigma’s van de verwerkende industrie 

 
 

1970 1980          1990          2000

Mass

Production
• costs

• machinery

• automatization

Flexible

Production
• customization

• throughoutput time

• JIT, CAD/CAM

Lean

Production
• efficiency

• flexibility

• team work

Strategic

Networks
• value management

• networking

• product development,

customization, services

• innovationsinnovations

http://www.iwt.be/obs/publicaties/obs35.pdf
http://www.sourceoecd.org/
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3.3. Samen innoveren: het middel om periodes van laagconjunctuur beter te verwerken.  

 
Niet alleen het VBO, Agoria, Fedis, Fedichem, de Belgische Vereniging van Banken, de Confederatie Bouw en de Belgische 

federale regering zijn overtuigd van het nut van "Samen Innoveren!". 
 

"Door meer samen te doen op kennisgebied en door meer uit te besteden kunnen bedrijven en kennisinstituten de 
conjuncturele omslagen veel beter zien aankomen en hun reactie daarop beter afstemmen. Ze zijn nu allemaal aan de trage 

kant, te weinig wendbaar." Tot deze vaststelling komt Math de Vaan van het adviesbureau Berenschot (Utrecht, Nederland). 
Math de Vaan stelt dat opereren binnen de mondiale high-techindustrie betekent dat bedrijven steeds weer in staat moeten 

zijn om forse omzetdalingen én –stijgingen heel snel op te vangen en ook totaal nieuwe producties snel op te starten. 

Zoniet lijden ze zware verliezen. Volgens de auteur is dit uitsluitend mogelijk door een nog nauwere samenwerking tussen 
de toeleveranciers van onderdelen, de producenten van systemen en modules, de eindproducenten en de kennisinstituten. 

 
De auteur stelt dat de inspanning heel lonend zal zijn. Hij haalt daarbij het voorbeeld aan van de mechatronica-cluster in 

Nederland, een interdisciplinair vakgebied van 34 bedrijven waar mechanica en elektronica samenkomen (omzet in 2001: 3 
miljard EUR). Vakgebieden zijn software-engineering, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, modellering en simulatie, 

materiaalkunde, toegepaste natuur-, wis- en scheikunde, meet- en regeltechniek. De cluster speelt een grote rol op de 
markt van de halfgeleiders, medische en grafische apparatuur, industriële automatisering, kantoormachines, defensie, 

elektronica en automotive. 

 
De conjuncturele neergang in de tweede helft van 2000 en in 2001 is even snel als chaotisch verlopen. Daardoor zijn hier en 

daar discussies ontstaan over het vertrouwen in de samenwerking tussen eindproducenten en producenten van systemen 
en modules. De omzet in de mechatronica-cluster groeide tussen 1995 en 2000 nochtans met maar liefst 260%. Ondanks 

de crisis in 2001 lag de omzet van deze groep bedrijven vorig jaar nog altijd 150% hoger dan in 1995. (Ter vergelijking: in 
de hele Nederlandse industrie steeg de omzet tussen 1995 en 2000 slechts met 50%). 

 
De Vaan verwacht dat er in de komende vijf jaar voor de mechatronica-cluster opnieuw een omzetgroei in zit, op 

voorwaarde dat innovatie en samenwerking worden voortgezet. "Nog meer clusteren is hét middel om dips te incasseren," 

aldus De Vaan. 
  

3.4. Samen innoveren vergroot productiviteit 
 

Volgens een recente Nederlandse studie blijken kennisrelaties gunstig te zijn, vooral op lange termijn. Een kennisrelatie is 
het regelmatig uitwisselen van kennis en onderzoekers of het gezamenlijk ontwikkelen van kennis door publieke en private 

partijen, zonder dat er sprake is van eenzijdige inkoop van kennis. Ondernemingen met een kennisrelatie zien na verloop 
van tijd de productiviteit per werknemer met gemiddeld 6% stijgen. Ook na het beëindigen van een kennisrelatie is het 

effect nog geruime tijd (zo'n twee jaar) merkbaar. Ondernemingen met een private kennisrelatie besteden daar gemiddeld 

20% van de aan onderzoek & ontwikkeling bestede uren aan. 
 

Dit alles blijkt uit het rapport "Samen innoveren, een onderzoek naar publiek-private en private kennisrelaties van 
bedrijven". Het onderzoek aan de basis van dit rapport is in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische 

Zaken uitgevoerd door de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking 
met het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 
Ongeveer een kwart van de innoverende ondernemingen met ten minste 10 werknemers in Nederland heeft een 

kennisrelatie met een ander bedrijf, een publieke kennisinstelling of met beide. Men verwacht dat over twee jaar één derde 

van genoemde bedrijven zo'n kennisrelatie zullen hebben.  
 

Hoe moet het beleid hierop inspelen?  
 

Kennis is steeds meer een belangrijk middel of zelfs een voorwaarde voor economische ontwikkeling. Dat geldt uiteraard in 
het bijzonder voor een land als Nederland met zijn sterk open economie. Eén van de beleidsdoelstellingen van het 

Nederlandse Ministerie van Economische Zaken is de kennis van publieke kennisinstellingen zoals universiteiten en 

hogescholen (beter) aan te wenden voor de ontwikkeling van concurrerende nieuwe producten en diensten. Het 
onderzoeksrapport onderstreept het belang van samenwerking van ondernemingen onderling en met kennisinstellingen.  

 
Het onderzoek wordt door het Ministerie van Economische Zaken in Nederland gepubliceerd in de BTE-reeks (Beleidsstudies 

Technologie Economie, nummer 35, "Samen Innoveren" – 30 april 2001) en is -gratis- te vinden op de website van het 
Ministerie van Economische Zaken (www.ez.nl) onder de rubriek "Publicaties".  

 
3.5. Toekomstige ontwikkelingen – Lokale vs Globale Activiteiten en Optimalisering, het beheren van 
Netwerken 

http://www.ez.nl/
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Van ”Netwerkbeheer”  tot  ”Zelfconfigurerende en Intelligente Netwerken” ? 
 
 Management & marketing: branding processes and products 

 Verkoop & Diensten 
 Business & product ontwikkeling 

 Processen & kennis 
 Supply & demand chain 

 Fabricage  

 Beheer van de logistiek en van netwerken (business & R&D) 
 

 
4.  De teugels vieren 

 
4.1. Vaste allianties vs. los/vaste strategische samenwerkingsverbanden  

 
Doz en Hamel stelden vast dat het belangrijkste uitgangspunt bij een succesvolle alliantie is dat de managers zich attitudes 

eigen maken die hen in staat stellen te functioneren in door instabiliteit, ambiguïteit en veranderende partnerrelaties 

gekenmerkte omgevingen.  
 

Allianties kunnen niet worden 'gemaakt' en op 'automatische piloot' geplaatst. Ze vergen een permanent beheer van de 
relatie binnen een duidelijk strategisch kader en kunnen niet zomaar als projecten worden behandeld. Voor de meeste 

bedrijven zijn ze te belangrijk voor de strategie om als projecten te worden afgedaan. 
 

Een alliantie beheren is een prachtige test voor de managementvaardigheden – doelgerichtheid en flexibiliteit, analytisch 
vermogen, ondernemersinstinct en organisatorische en beleidsvaardigheden moeten daarbij worden gecombineerd. 

 

Hieronder vindt u een overzicht waarin de auteurs de verschillen aanduiden tussen het tot vandaag algemeen gangbare 
ideeëngoed over vaste allianties – van 'het gezond verstand' - en meer eigentijdse los-vaste strategische 

samenwerkingsverbanden. Deze laatste zijn vooral gebaseerd op 'verlicht wederzijds eigenbelang' (enligthened mutual 
interest). 

 
Zal de alliantie waarde creëren? En voor wie? 

 Kosten-batenanalyse            Complexe strategische evaluatie 

 Voorrang aan waardecreatie           Nadruk op waarde verwerven 

 Louter complementair           Complexe co-specialisatie 

 Initiële structuur            Evoluerend proces 

 
Zal de waardecreatie de tand des tijds doorstaan?  

 Een aantal doelstellingen beheren          Dynamische doelen nastreven 

 Een enkel akkoord implementeren         Meerdere akkoorden sluiten 

 Een verbintenis aangaan           Opties creëren en behouden 

 Duurzaam karakter realiseren           Bijdragen aan concurrentiekracht 

 
Zullen de partners conflicterende prioriteiten en bekommernissen kunnen verzoenen?  

 Samenwerking            Samenwerking en concurrentie 

 Onderlinge afhankelijkheid          Gevaar voor onevenwichtige afhankelijkheid 
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 Vertrouwen             Verlicht wederzijds eigenbelang 

 

Hoe zal elke partner zijn groeiende net van allianties beheren?  
 Huwelijk               Realpolitik, diplomatie 

 Een enkele relatie            Alliantienetwerken 
 

4.2.  Door alliantievorming de kracht van specialisatie ten volle ontplooien.  
 

“Topbedrijven ruilen hun nauw vervlochten processen voor los met elkaar verbonden processen, waardoor ze niet alleen 
flexibeler maar ook winstgevender worden". Zo luidt de inleiding van een artikel met voormelde titel in ‘The McKinsey 

Quarterly, 2002 Number 2, Risk and resilience’. Hieronder een samenvatting van deze aanbevolen lectuur.  
 

Wanneer het gaat over outsourcen (en eigenlijk over alle interacties met andere ondernemingen) kiezen de meeste 

bedrijven voor een strakke integratie van de processen die bij het produceren en leveren van goederen en diensten 
betrokken zijn. Deze strakke controle over de grenzen van het bedrijf heen heeft een hoge prijs – het verlies van flexibiliteit 

– want hoe strakker de processen tussen de leveranciers gekoppeld of geïntegreerd zijn, hoe minder flexibel de bedrijven 
zijn bij onvoorziene problemen zoals een brand in de fabriek van een leverancier waardoor de levering van basisproducten 

op zich laat wachten. Is er een manier om hoge prestaties van leveranciers te krijgen zonder flexibiliteit als strategische 
troef te moeten opofferen?  

 
Bedrijven hoeven flexibiliteit niet in te leveren om kritische interbedrijfsprocessen te kunnen integreren. Door de activiteiten 

van en de relaties met leveranciers als netwerken in de plaats van als productielijnen te beheren, kunnen bedrijven hun 

nauw vervlochten processen vervangen door los met elkaar verbonden processen, waarbij ze de zo noodzakelijke flexibiliteit 
verkrijgen en op de koop toe hun prestaties verbeteren.  

 
4.3. Bouwstenen voor de netwerkeconomie: los verbonden processen & orkestrators 

 
“Topbedrijven ruilen hun nauw vervlochten processen voor los met elkaar verbonden processen, waardoor ze niet alleen 
flexibeler maar ook winstgevender worden".  
 Ondernemingen streven naar een continue verbetering van de prestaties. Welke onderneming kan nog de baten 

negeren van partnerships met specialisten of het uitbesteden van niet-kernactiviteiten aan welbepaalde toelveranciers? 

De voordelen van zakelijke samenwerking zijn duidelijk: innovatie en efficiëntie. 
 Slechts weinig ondernemingen hebben de processen die niet verbonden ondernemingen omspannen van elkaar los 

gemaakt. In de meeste ondernemingen houdt het management vast aan zijn voorkeur voor strakke controle van alle 
activiteiten, ook al sluiten ze voor deze activiteiten nu contracten af in plaats van ze rechtstreeks in eigen beheer te 

houden.</li>  
 De orkestrator. Li & Fung, een in Hongkong gevestigde trading company, maakt zelf geen producten. Ze "orkestreert" 

de productie van goederen door anderen, waarbij ze kan terugvallen op een wereldwijd netwerk van 
hooggespecialiseerde leveranciers om te zorgen voor de productie van merkartikelen, hoofdzakelijk voor 

kledingbedrijven in de VS en Europa. 

 Slechts weinig ondernemingen zullen ooit echte orkestrators worden want daarvoor zouden ze de aard van hun 
activiteiten drastisch moeten veranderen. Als een bedrijf de procesnetwerken wil beheersen moet ook de denkwijze 

compleet veranderen. 
 De vandaag wijd verspreide voorkeur voor het strak managen van relaties met partners heeft een aantal onvermijdelijke 

gevolgen: aandacht van het management, langdurige onderhandelingen, gedetailleerde contracten en uitvoerige 
monitoring van de prestaties. Kortom, de coördinatiekosten rijzen de pan uit. 

 De kracht van los verbonden processen schuilt hierin dat ze de waarde van specialisatie kunnen optimaliseren. Ook 
onvermijdelijke compromissen verbonden aan vaste processen kunnen nu voorkomen worden. Partners in vast 

verbonden processen kunnen heel erg goed zijn op bepaalde domeinen, maar kunnen niet de beste zijn in alles wat hen 

gevraagd wordt te doen.  
 Los verbonden specialisten kunnen dat wel. Bovendien zullen ze sneller innoveren omdat ze focussen op hun eigen 

capaciteiten en de activiteiten afstoten waarin anderen beter zijn. 
 In plaats van het aantal partners te beperken, leren ervaren deelnemers aan allianties dat de waarde van een netwerk 

voor klanten en deelnemers stijgt naarmate het aantal deelnemers toeneemt. 
 De waarde die wordt gegenereerd door de kracht van specialisatie vrij te maken overstijgt de kosten voor de 

coördinatie met partners. De coördinatiekosten per leverancier zijn heel wat lager als relaties los worden beheerd. 
 

Orkestratievaardigheden  

 Deelnemers voor het procesnetwerk recruteren; 
 Zorgen voor gepaste incentives voor de deelnemers en toenemende specialisatie in de tijd aanmoedigen; 

 Normen voor communicatie en coördinatie vastleggen; 
 Aangepaste processen – waarbij verschillende dienstverleners betrokken zijn – op dynamische wijze creëren om 

tegemoet te komen aan de behoeften van de klant; 
 elf de eindverantwoordelijkheid voor het eindproduct dragen; 

 Kanalen voor feedback over prestaties ontwikkelen en beheren om het leren te vergemakkelijken; 
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 Een grondige kennis van processen en praktijken cultiveren om de kwaliteit, snelheid, kosten en het 

concurrentievermogen van het netwerk voortdurend te verbeteren. 
 

Kunt u een orkestrator worden?  
 Hebt u nauwe relaties met klanten die openlijk zeggen wat hun behoeften zijn, hoe goed aan hun behoeften wordt 

voldaan en hoe ze waarschijnlijk zullen veranderen? 
 Heeft uw organisatie uitgebreide kennis van de brede waaier praktijken en basisprocessen die worden gecoördineerd? 

 Onderhoudt u nauwe en betrouwbare relaties met partners die beschikken over de gespecialiseerde vaardigheden nodig 
om een product of dienst met een concurrentievoordeel te leveren? 

 Hebt u een goed zicht op de economische belangen en de winstobstakels van alle partners en klanten? 

 Kunt u zorgen voor incentives om het procesnetwerk dynamisch uit te breiden en te doen evolueren naar toenemende 
specialisatie en voortdurende verbetering in de tijd? 

 
Slechts weinig ondernemingen kunnen of mogen de ambitie hebben volwaardige orkestrators te worden. De meeste onder 

hen kunnen hun voordeel doen door te werken met een handvol van hun huidige topleveranciers om één of meer van drie 
basisorkestratievaardigheden te ontwikkelen: 

1. Het vermogen om zakenprocessen te ondersteunen door geselecteerde informatie te verzamelen en te verspreiden in 
een aantal ondernemingen; 

2. Gemeenschap opbouwen. Ze moeten op een handige manier kleine gemeenschappen van zakenpartners met 

complementaire vaardigheden en producten identificeren en samenbrengen. 
3. Normen voor zakendoen vastleggen – door te leren hoe normen te bepalen voor het coördineren van activiteiten in een 

aantal ondernemingen en hoe ze te doen aanvaarden. 
 

Los met elkaar verbonden technologieën   
 De waarde van specialisatie bevorderen en benutten is geen technologisch project ! 

 Management en niet technologie is de sleutel om waarde in processen vrij te maken. Technologie kan de communicatie 
tussen zakenpartners verbeteren maar verandert de manier waarop ze deze processen beheersen niet fundamenteel. IT 

is vaak een handig hulpmiddel om kernprocessen te reorganiseren, maar IT-investeringen alleen beïnvloeden de 

productiviteit niet. 
 

(*) Bron: 
http://www.mckinseyquarterly.com/article_abstract.asp?ar=1202&L2=21&L3=37&srid=17" 
 
4.4. Waarom fusies mislukken 
 
"De omzet verdient meer aandacht bij fusies. Gebrek aan focus op deze belangrijke factor kan verklaren waarom zo veel 

fusies niet het verhoopte resultaat opleveren."  Zo luidt het begin en in feite ook de algemene conclusie van het artikel 

"Why mergers fail"  
http://www.mckinseyquarterly.com/article_page.asp?ar=1113&L2=5&L3=4  McKinsey Quarterly 2001 nr. 4.  

 
Te veel gefuseerde bedrijven zien hun omzetgroei stilvallen wanneer ze zich op het realiseren van kostensynergieën 

toespitsen en hun omzet na de fusie niet op een systematische manier gaan bevorderen. Uiteindelijk blijkt het stilvallen van 
de groei veel nefaster te zijn voor hun prestaties dan het feit dat ze er niet in slagen de kosten te drukken. Het evenwicht 

tussen omzetgroei en kostenbeheersing moet worden hersteld. 
 

De illusie van groei 

Het geloof dat fusies de omzet aanjagen zou wel eens een mythe kunnen zijn. Uit een Amerikaans onderzoek van 193 fusies 
ter waarde van 100 miljoen dollar of meer blijkt dat in meer dan driekwart van de gevallen na de fusie een omzetdaling 

wordt genoteerd. Volgens McKinsey is deze terugval voor de helft te wijten aan onzekerheid bij de klanten en verwarring 
onder het personeel. Ook uit andere onderzoeken blijkt dat omzetgroei via fusies en acquisitie bewerkstelligen niet makkelijk 

is. 
 

Waarom zoveel aandacht besteden aan omzetgroei bij fusie? Omdat de omzet uiteindelijk bepaalt of de fusie een succes 

wordt en niet de kosten. Omzetdalingen kunnen kostenbesparingen immers snel ongedaan maken : als de omzetgroei 1 
percent onder de verwachtingen blijft, kan de fusie slechts op koers blijven door 25% extra kostenbesparingen te realiseren.  

Omgekeerd volstaat een 2 tot 3% hogere omzetgroei dan gepland om 50% niet gehaalde kostenbesparingen te 
compenseren.  

 
Groei nastreven werkt motiverend 

Ondernemingen die bij een fusie actief groei nastreven, genereren een positieve dynamiek waardoor de doelstellingen van 
de fusies, inclusief kostenbesparingen, makkelijker haalbaar worden. De nadruk leggen op groei leggen is veel beter om 
talentvolle werknemers te motiveren – bij alle partijen van de fusie – dan besparen op kosten ooit zou kunnen zijn. Het is 

dan ook verwonderlijk dat zo weinig ondernemingen evenveel aandacht besteden aan hun omzet als aan hun kosten. 
 

Er zijn maar weinig overnemers van bedrijven die hogere groeicijfers weten te halen dan de concurrentie. Zij die daarin 
slagen hebben, alvorens van de baten van de integratie te profiteren, aandacht voor de bestaande cliënteel en de omzet. 

http://www.mckinseyquarterly.com/article_abstract.asp?ar=1202&L2=21&L3=37&srid=17
http://www.mckinseyquarterly.com/article_page.asp?ar=1113&L2=5&L3=4
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Voorts trachten ze de mensen die omzet genereren – en dan vooral die welke de relaties met de klanten verzorgen -  te 

behouden. Wie hals over kop op zoek gaat naar kostenbesparingen, pakt de zaken verkeerd aan en zal gauw merken dat 
zijn omzetgroei achterblijft bij de concurrentie. 

 
 

5 . Zorgen voor de strategische verenigbaarheid 
 

De relatieve concurrentiepositie van een onderneming in haar industrietak of op een bijzonder competentiedomein is een 
goede voorspeller van het soort baten dat ze van een alliantie mag verwachten en van het soort partners waarmee ze in 

een alliantie kan stappen. 

 
Enkele courant vastgestelde alliantieconfiguraties: 

 nieuwkomers teneinde de creatie van nieuwe concurrentie in te dijken en andere coalities te verzwakken;  
 volgers of nieuwkomers die hun krachten bundelen om het op te nemen tegen leaders;  

 nieuwkomers die achterblijvers gebruiken om toegang te krijgen tot de markt en te leren of om voordelen van 
leaders af te dwingen in ruil voor markten. 

 
De strategische ambities die met een alliantie van een bepaalde configuratie worden beoogd, hangen af van de 

uitgangspositie van de partners in hun bedrijfstak. Nog belangrijker dan de uitgangspositie, maar moeilijker te peilen, zijn 

de ambities van de partners, de externe krachten die de waarde van de alliantie beïnvloeden en/of de prioriteiten van de 
partners ten aanzien daarvan en wat ze in de alliantie en van elkaar leren. Al deze factoren kunnen de strategische 

compatibiliteit tussen partners mettertijd verhogen of in het gedrang brengen, wat het noodzakelijk maakt de strategische 
compatibiliteit periodiek opnieuw te evalueren. Bij dergelijke evaluatie zouden enkele belangrijke punten moeten worden 

bekeken: 
 de relatieve positie van de partner, nu, in het verleden en in de toekomst; 

 de strategische ambitie van de partner en de specifieke doelstellingen die hij met de alliantie wil bereiken; 
 externe krachten (macro-economisch en geopolitiek, technologisch, klantgedreven, reglementair en 

concurrentiegedreven) die de waardecreatie en strategische compatibiliteit in de loop van de tijd doen verschuiven; 

 de inbreng nodig van iedere partner om de geboden opportuniteiten gedurende de levenscyclus van de allinatie waar te 
maken. 

 
De strategische compatibiliteit tussen de partners moet bijgevolg periodiek worden beoordeeld aangezien ze door 

verschillende veranderingen wordt beïnvloed: 
1. de strategische prioriteiten van de partners veranderen los van de alliantie. 

2. de alliantie komt tegemoet aan verschillende behoeften in diverse stadia van de ‘opportunity life cycle’ doordat de 
meest kritische bijdragen in de tijd veranderen. 

3. exogene factoren waarop de partners geen vat hebben, leiden tot veranderingen in de relaties binnen de alliantie. 

 
De patronen die worden geassocieerd met kansen in opkomende industrieën; hier zullen potentiële leaders waarschijnlijk 

samenwerken maar die samenwerking maakt kans spaak te lopen wanneer de industrie vorm krijgt of één van de partners 
in deze industrie leader wordt. 

 
Kortom, alle mogelijke bronnen van waardecreatie dienen vanuit het standpunt van alle partners in aanmerking te worden 

genomen. Op hoe meer manieren een alliantie waarde creëert, in haar geheel of voor elke partner, hoe steviger ze zal zijn, 
op voorwaarde dat de logica's van waardecreatie van de partners wederzijds aanvaardbaar zijn en hun strategische ambities 

verenigbaar blijven. 

 
Allianties blijven daarom gevoelig voor alle soorten destabiliserende factoren, hoe goed ze strategisch ook worden opgezet. 

Vandaar dat een alliantie niet van meet af aan volledig kan worden uitgewerkt; we moeten er rekening mee houden dat ze 
in de tijd zal veranderen. Een strategisch stevig ontwerp, dat past bij de waardecreatielogica van de partners en de 

ontwikkeling van de alliantie, is een voorafgaande voorwaarde voor succes. Hoe de samenwerking wordt aangevat, haar 
ontwerp en beginfase, is minstens even belangrijk als de stevigheid van de strategische grondslagen waarop ze wordt 

gevestigd. 

 
 

6. Bij de conceptfaze intense samenwerking nastreven - Het succes van allianties hangt van mensen af 
 

Bij het ontwerpen van een alliantie moet rekening worden gehouden met vier onderling verbonden punten: 
1. het toepassingsgebied, d.w.z. de activiteiten, taken en operationele domeinen die in de alliantie zijn samengevoegd en 

de manier waarop ze zich verhouden tot de economische en strategische domeinen waarin de samen uitgeoefende 
activiteiten passen; 

2. de configuratie en evaluatie van voortdurend ingebrachte middelen en baten, rekening houdend met de economische 

en strategische domeinen van de partners en het feit dat ze van elkaar leren; 
3. de nood aan groepswerk, gezamenlijke optimalisatie en snelle besluitvorming als beslissende determinant voor de 

beheersvorm, structuur en werking van de alliantie; 
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4. het ontwerp van de interface, die als functie heeft oog te hebben voor de eisenbundel en de belangen van de partners; 

deze interface zal ook vastleggen hoe de coördinatie en integratie concreet dag na dag tussen de partners worden 
gerealiseerd. 

 
Bij deze punten moeten de partners zowel de waardecreatie als de waardecaptatie voor ogen houden. Wanneer men name 

volgehouden waardecreatie afhangt van de blijvende goodwill en het geduld van de partners is het van essentieel belang in 
het ontwerp niet zozeer veiligheden op te nemen dan wel incentives om elkaar te helpen presteren. Bij de alliantie in de 

vliegtuigmotorindustrie tussen GE en het Franse SNECMA werden ‘werkdelende’ afspraken gemaakt. Deze afspraken 
voorzagen tevens in incentives voor elke partner om apart te presteren alsook in incentives voor de best presterende 

partner om de achterblijvende partner te helpen. Bij het ontwerpen van elke alliantie dient men erop bedacht te zijn 

incentives om te presteren te combineren met incentives om te helpen. Of: ‘Een alliantie is al bij al een verbintenis om een 
wederzijds stimulerende relatie aan te gaan en voortdurend verbeterd te worden op een manier waar alle partners beter 

van worden'. 
 

Spanningen en conflicten, en hoe die zoveel mogelijk kunnen worden beperkt, moeten ook deel uitmaken van het ontwerp 
van de alliantie. Wanneer in allianties altijd opnieuw kleinere conflicten opduiken, dan kan dat de partnerrelaties fragiel 

maken en het wederzijdse vertrouwen ondermijnen. Handig ontwerp kan diepe strategische verschillen uiteraard niet 
verdoezelen, maar kan wel nodeloze wrijvingen helpen voorkomen. De ontwerpers dienen daarbij niet te zoeken naar de 

'perfecte' deal, maar naar een overeenkomst die het voor de partners mogelijk maakt op een constructieve manier beginnen 

samen te werken. Ze dienen het concept in de toekomst te projecteren, rekening houdend met toekomstige scenario's in de 
ontwikkeling van de alliantie: “Als dit gebeurt, hoe zal ons ontwerp over vier jaar werken?” Even belangrijk: “Welke 

stimulans biedt het om managers aan te sporen het beste van zichzelf te geven?” 
 

Hoe vanzelfsprekend dat ook moge lijken, de architect van allianties mag nooit vergeten dat het succes van allianties 
van mensen afhangt. Na het sluiten van de 'deal' en de ronkende speeches van de topmensen zal het succes afhangen 

van de mensen die het werk binnen de alliantie moeten doen. Ze moeten er vertrouwen in hebben dat de alliantie is staat is 
waarde te creëren voor hen en voor hun werkgevers. Vaak wordt wat vanuit het standpunt van de onderneming als zeer 

waardevol wordt beschouwd, door de uitvoerende managers als een 'career killer' gezien. Bij de opbouw van alliantie moet 

in een structuur van incentives voor de betrokken individu's worden voorzien. 
 

 
7. De levenscyclus van de alliantie  

 
7.1. Samenwerking initiëren 

 
Leemten en factoren die de samenwerking kunnen blokkeren zullen in het begin van de samenwerking ernstig zijn, 

aangezien de verschillen tussen de partners inzake strategische en organisatorische contexten, in vaardigheden, manier van 

werken en managementprocessen hand in hand gaan met complementariteit. Tussen meer complementaire partners 
bestaan soms grote verschillen. Zonder stimuli zouden ze tot de vroege dood van de alliantie leiden.  

 
“Wat doen we eraan?” Een steeds weerkerende aanbeveling: ondernemingen moeten tijd uittrekken om inzicht te krijgen in 

de toestand en informatie over hun partners te verzamelen.. Ze dienen het aanknopen van een partnerrelatie te zien als een 
mogelijkheid om te leren en te verbeteren. Dat kan belangrijker zijn dan blindelings met het implementeren van 

gezamenlijke taken te beginnen.  
 

7.2. Het leerproces beheren en bijsturen in de loop van de tijd 

 
Het succes van de meeste allianties hangt niet alleen af van de sterkte van hun logica van waardecreatie en van de 

integriteit van hun ontwerp, maar ook van de mate waarin de partners elkaar leren kennen en samen leren over de 
omgeving, de taak en samenwerkingsprocessen van de alliantie. Door van in den beginne de verschillen tussen de partners 

zo klein te mogelijk maken kan de samenwerking vlot van start gaan. Ze komt echt op kruissnelheid als de partners erin 
slagen het zgn. "Death Valley"-syndroom te voorkomen en de eerste leercycli in de ontwikkeling van de alliantie hebben 

doorlopen. 

 
De ontwikkeling van een alliantie kan worden vergeleken met het beklimmen van een berg door een team waarvan elk lid 

zijn uitrusting en teamgenoten moet leren vertrouwen naarmate ze klimmen en succes beleven wanneer ze terrein met 
steeds grotere moeilijkheidsgraad overwinnen. Terwijl ze samen vorderen, houden de partners in de alliantie de billijkheid 

van het partnership in de gaten. Draagt elke partner zijn deel van de last? Is het evenwicht tussen verplichtingen en baten, 
nu en in de toekomst, voor iedereen gepast? 

 
 
8.  Machtsverhoudingen, afhankelijkheid, meervoudige allianties 

 
8.1. Evenwicht tussen macht en afhankelijkheid 
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Waardecaptatie is even belangrijk als waardecreatie. De respectieve waardecaptatie door de partners wordt grotendeels 

bepaald door de relatieve uniekheid van hun ingebrachte middelen en competenties. Vooraf bestaande marktposities en 
andere positionele voordelen zoals lobbymogelijkheden verhogen de uniekheid van een inbreng in coöptatiesituaties. Bij 

cospecialisatie hangt uniekheid af van wie de meest zeldzame  vaardigheden en de minst dupliceerbare of vervangbare 
capaciteiten in de alliantie aanbrengt. Wanneer leren en internalisatie de belangrijkste doelstellingen inzake waardecreatie 

zijn; is de waardecaptatie het grootst voor de partner die het meest van de andere(n) kan leren. Het leren van 
vaardigheden tussen de partners wordt bepaald door de leerintenties, de receptiviteit van organisaties en de relatieve 

overdraagbaarheid van de inbrengen. 
 

8.2. Meervoudige allianties beheren 

 
Wanneer ondernemingen van enkelvoudige allianties, met twee of weinig partners, overgaan naar ruimere netwerken of 

portefeuilles van verbonden allianties of zelfs naar netwerken van relaties, blijven de doelen en de waardecreatiemotieven 
voor partnering dezelfde. Coöptatie, cospecialisatie en leren drijft nog steeds de partners. Maar doordat het aantal partners 

en alliantierelaties toeneemt, worden de strategische en managementaspecten nog uitdagender: elke deelnemer moet 
kunnen delen in de waardecreatie en waardecaptatie; strategische compatibiliteit is moeilijker te bereiken en te behouden.  

 
Voorts kan de nood aan samenwerking of de haalbaarheid daarvan a priori niet zo duidelijk zijn voor alle partners. Dit vergt 

meer doelgerichte activiteiten voor netwerkopbouw. Hoewel verschillen tussen partners minder vaak zullen voorkomen dan 

in andere allianties, aangezien ondernemingen in een netwerk veelal meer gelijkenissen vertonen, vormt het feit dat ze 
gewoonlijk concurrenten zijn een constante bedreiging voor de verdere samenwerking. 

 
Ondanks al deze moeilijkheden bieden multilaterale relaties aan de deelnemers evidente voordelen: nieuwe capaciteiten en 

sterkere concurrentievoordelen, invloed die verder reikt dat wat elk lid alleen zou kunnen bereiken, mogelijkheden voor 
versneld leren. 'Knooppuntbedrijven' verruimen hun werkterrein en brengen hun capaciteiten op een hoger niveau, andere 

leden hebben baat bij de collectieve sterkte en profiteren van het leiderschap van het knooppuntbedrijf. 
 

 

9. Collaboratief voordeel opbouwen 
 

9.1. Hoe netwerkallianties doen slagen ?  
 

(Netwerk)allianties tussen ondernemingen worden, hoe nauw ze ook zijn, als suboptimaal aanzien. Met fusies en overnames 
zou meer worden bespaard. In een artikel in The Economist van 16 augustus 2001 met als titel "Just good friends - Not all 
alliances work as well as Renault-Nissan. But all need similar ingredients to succeed" wordt deze bewering tegengesproken. 
(Naar website van The Economist).  

 
In tegenstelling tot fusies zoals Daimler-Chrysler bieden allianties zoals Renault-Nissan een reeks voordelen want ze 
 doen de omzet stijgen eerder dan de kosten dalen;  

 bieden een mogelijkheid om snel ontwikkelende technologieën op omzichtige wijze te testen;  
 sluiten aan bij de huidige trend om allerlei activiteiten uit te besteden en zich op zijn kerncompententies te 

concentreren;  
 stellen ondernemingen die wereldwijd willen opereren in staat lokale partners te vinden om buitenlandse markten te 

betreden;  
 versnellen de innovatie ("Echte creativiteit ontstaat op het raakvlak tussen verschillende functies" - "Volgend jaar 

worden niet minder dan 12 nieuwe Nissan-modellen uitgebracht".)  

 zijn makkelijker te runnen: op het internet gebaseerde technologieën bevorderen de samenwerking in en tussen 
ondernemingen, niet enkel aan de top maar op alle niveaus.  

 
Om allianties te doen slagen is meer nodig dan "slimme" technologie, er moet ook vertrouwen zijn, een duidelijk beeld van 
de beoogde doelstellingen en diplomatisch leiderschap. Daarom:  
 moet elke onderneming haar identiteit kunnen behouden ("Identiteit is de basis van motivatie" - Renault-Nissan vs 

‘Daimler-Chrysler’)  

 moet men ervoor zorgen dat elke partner vindt dat hij grosso modo evenwel wint bij de samenwerking (bij de start van 
de alliantie zat Nissan in zware moeilijkheden, maar intussen is zijn marktkapitalisatie reeds dubbel zo hoog als die van 

Renault)  
 moeten er veel persoonlijke contacten tussen de partners zijn.  

 
Een alliantie die wordt beëindigd, is niet noodzakelijk een mislukte alliantie (Sears-Michelin in de jaren '60: Michelin leerde 

de VS-markt kennen en dit was de start van business unit ‘Auto-onderdelen’ van Sears).  
 
9.2. Collaboratief voordeel opbouwen 

 
Niet alle ondernemingen zijn even geschikt om in een alliantie te stappen: sommige hebben 'het', andere niet.  In de 

meeste gevallen bepalen hun ervaring en de cultuur die ze ontwikkelen als zelfstandige onderneming in hoever ze voor 
samenwerking geschikt zijn. Dat ondernemingen mislukken in allianties, kan meer te wijten zijn aan interne tekorten dan 

http://www.economist.com/search/index.cfm
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aan de alliantie zelf. Ondernemingen die in een alliantie willen stappen, zouden eerst een geschiktheidstest moeten 

ondergaan waarbij ze zich de volgende vragen stellen: 
 Hebben wij een strategische opbouw? Begrijpen onze mensen die? 

 Hebben we grote ambities en weinig middelen, of omgekeerd? 
 Zijn onze managers gemotiveerd om meer te doen met beperkte middelen? 

 Weten de mensen hier hoe ze moeten samenwerken? Moedigt ons beloningssysteem samenwerking aan of zet het 
medewerkers tegen elkaar op? 

 Zijn wij in staat ons te engageren? 
 Kunnen onze werknemers snel reageren wanneer het spel verandert? 

 Communiceren we goed? 

 Leren wij als een groep? 
 Bevordert ons beleid continuïteit? 

 Zijn onze managers vastberaden genoeg om het overzicht van hun projecten te behouden? 
 

Hoe zou uw onderneming uit deze geschiktheidstest komen? En uw huidige of toekomstige partner? 
 

Als een onderneming zwak is op bepaalde gebieden, zou ze eventueel vooraleer in een alliantie te stappen, een programma 
moeten volgen om haar geschiktheid te ontwikkelen. Ironisch genoeg sluiten heel wat ondernemingen allianties af omdat ze 

de zaken niet alleen aankunnen. Dit gebrek aan ‘fitheid’ kan echter ook de oorzaak zijn waarom ze het in allianties niet 

waarmaken. Omgekeerd, strategisch en organisatorisch fitte ondernemingen kneden allianties tot extreem efficiente 
machines en gedijen op een groeiend web van allianties. 

 
 

10. Netwerkondernemingen in het buitenland 
 

10.1.  Finland 
 

Netwerking tussen bedrijven verklaart Finse BBP-groei.  

 
De Finse werkgeversconfederatie TT (de tegenhanger van het VBO in ons land) publiceerde begin 2001 in haar kwartaalblad 

Finnfacts de resultaten van een studie over de aanwezigheid van netwerken in de Finse economie.. De resultaten zijn 
verbluffend en bieden een duidelijke verklaring voor het succes van de Finse economie in de tweede helft van de jaren 

negentig. 
 

Maar liefst twee derde van de Finse ondernemingen maakt deel uit van een industrieel netwerk en dat aantal gaat pijlsnel 
toenemen. Deze netwerken hebben het dynamisme en de wendbaarheid van de Finse economie versterkt. Geen enkele 

andere factor kan de groei van de industriële productie van de laatste 5 jaar verklaren.  

 
De samenwerking tussen Finse bedrijven wordt bovendien steeds intenser, omvat steeds meer activiteiten en wordt 

georganiseerd met een langere tijdshorizon. Dankzij deze samenwerking zijn bijna alle bedrijven erin geslaagd hun 
capaciteit volledig te benutten, hun kosten te drukken en hun concurrentiepositie te verbeteren. Belangrijk is ook de 

vaststelling dat in de KMO's de helft van de omzet via een netwerk gerealiseerd wordt. De meeste netwerken zijn bovendien 
opgebouwd in sectoren met een snelle technologische (r)evolutie en een hoge groei. 

 
De netwerkvorming in de Finse economie komt zelfs spontaan en vrijwillig tussen concurrenten tot stand. Meestal is ze 

gebaseerd op overeenkomsten die de structuur en de aard van de operaties en de verantwoordelijkheden van het netwerk 

bepalen. De ontwikkeling van ICT en de sterke stijging van de ICT-penetratie in de Finse economie blijken de 
sleutelfactoren te zijn die de hoge vlucht van netwerking verklaren.  

 
Een belangrijke vaststelling is toch ook dat de samenwerking verder gaat dan de klassieke uitbesteding. De nieuwe 

netwerken lijken op strategische partnerships, waar samenwerking wordt georganiseerd op het vlak van marketing, O&O, 
head hunting, logistiek en productie.  

 

Ook "virtuele" netwerken, opgericht om één bepaald project te realiseren, worden gemeengoed. Deze netwerken houden op 
te bestaan eens het project is afgewerkt. 

 
De netwerkvorming zal in de nabije toekomst ook leiden tot de oprichting van nieuwe ondernemingen. Lidmaatschap van 

een netwerk is immers een uitstekende basis voor het bevorderen van ondernemerschap. Als een netwerk een deel van zijn 
activiteit onderbrengt in een afzonderlijke entiteit, hoeft men immers niet van nul te beginnen, maar kan men verder 

bouwen op de opgedane ervaringen, de bestaande infrastructuur en het netwerk van menselijke contacten.  
 
Multidisciplinaire netwerken  

 
De roadshow "Samen Innoveren: maak er werk van!". Dit pleidooi voor multidisciplinaire netwerken vanwege het VBO, de 

Confederatie Bouw, de Belgische Vereniging van Banken, Fedis, Fedichem en Agoria is zeker geen louter theoretische 
overweging. De Finse werkgeversorganisatie TT, te vergelijken met het VBO in België, heeft het voorjaarsnummer van zijn 
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kwartaaltijdschrift FinnFacts haast volledig gewijd aan het belang en de werking van netwerken in de Finse economie. 

Bekijken we even het voorbeeld van de chemische industrie en de hout- en papierindustrie van naderbij. 

 De Finse chemische industrie heeft onlangs een strategisch beleid uitgewerkt om samen te werken met 

universiteiten, onderzoeksinstellingen en technologische organisaties. De focus van de chemische industrie 
verschuift van de productie van basischemicaliën naar de realisatie van hoogtechnologische producten en diensten. 

De toekomst van de chemie ligt dus in kennisgestuurde, multisectorale samenwerking. Deze samenwerking richt 
zich vooral op de biotechnologische industrie, maar ook met de clusters rond ICT, bosbeheer en gezondheidszorg 

wordt heel veel samengewerkt. Het doel van de samenwerking is kennis creëren op het vlak van "smart materials", 

"precisiefarmacie & diagnose" en chemicaliën voor de ontwikkeling van speciale oliën (voor bijvoorbeeld de 
voedingsindustrie). Maar de nadruk zal uiteindelijk altijd moeten blijven liggen op het vinden van klantgerichte 

oplossingen voor allerhande sectoren.  

 Ook in de houtindustrie is multisectorale samenwerking elke dag aan de orde. Sectoroverschrijdende netwerken 
zijn zelfs belangrijker geworden dan samenwerkingen binnen de sector zelf. Het meest belovend zijn de 

mogelijkheden tot samenwerking met de telecommunicatiesector (bijvoorbeeld smart labels in logistiek en 

distributie). Ook de samenwerking met de IT-sector is belangrijk. De papierproducenten moeten zich bijv. 
aanpassen aan de opkomst van de digitale printer. "Aangezien er op veel plaatsen goedkoper hout kan worden 

geoogst en papier gemaakt, heeft de Finse hout- en papierindustrie maar één kans: haar concurrentievermogen 
verhogen door informatie, kennis en innovaties (uit de eigen, maar ook uit andere sectoren) ten volle te benutten."  

 

10.2 ‘De Netwerkonderneming’: de visie van een Nederlandse academicus 

 
In Link Magazine-3 2001, een blad over ‘innoverend samenwerken en samenwerkend innoveren in de keten’, geeft Dany 
Jacobs, Associate dean bij TSM business school in Enschede Nl, zijn visie over de Netwerkonderneming. ‘Zelfs perfect 
georganiseerde bureaucratieën kunnen de hedendaagse dynamiek niet meer aan. Iets waar kleine bedrijven wel in 
uitmunten. Deze missen echter schaal. Daarom netwerken beide’. Prof Jacobs waarschuwt echter ook nog: “Netwerken: als 
het niet nodig is doe het niet want het is niet gemakkelijk”. 
 
Er wordt me wel eens gevraagd: dat gedoe over ondernemingen en netwerken, is dat geen voorbijgaande mode? Ik denk 

van niet, om de simpele reden dat ondernemingen steeds meer gedwongen zijn zich te beperken tot die activiteiten of 

competenties waarin ze werkelijk goed zijn. Andere activiteiten worden dan uitbesteed of samen met anderen 
georganiseerd. Bij ‘netwerken’ gaat het om meer dan een simpele marktrelatie; het gaat om complexe vormen van logistiek 

afstemmen, samen ontwerpen, produceren of vermarkten. Hoe hoogwaardiger het product of de dienst, hoe meer kans dat 
het om meer dan simpele marktrelaties gaat.  

 
Waarom grijpen netwerkre-laties om zich heen? Waarom vormen bureaucratieën, waarin alles goed geregeld was, zich 

steeds meer om tot moeilijker te reguleren interne of externe netwerken? Waarom zetten individuele onderne-mers hun 
gekoester-de zelfstandigheid op de waagschaal om riskante samenwer-kingsver-ban-den aan te gaan? Omdat de oude 

praktijk niet meer toereikend is.  

 
Bureaucratieën kunnen namelijk wel goed complexiteit aan, maar geen dynamiek. En omdat de concurrentie-omgeving 

dynamischer en turbulenter wordt, moet er dus wel wat veranderen. Het is dan ook niet voor niks dat de verhoudingen 
tussen de verschillende business units van grote bedrijven steeds meer worden geregeld door markt- en netwerkrelaties. 

Onderne-min-gen als ABB en General Electric zijn collecties van honderden bedrijven die allen marktlei-derschap op hun 
specifieke markt nastreven. Op alle niveaus binnen grote onderne-min-gen en organisaties wordt ondernemer-schap, 

intrapreneurs-hip, de regel.  
 

Kleine ondernemingen kunnen goed met dynamiek overweg. Als het noodzake-lijk is, wenden ze heel snel de steven. Maar 

voor het creëren van toegevoegde waarde voor klanten, een steeds complexer gebeuren waarbij heel verschillende soorten 
competenties met elkaar moeten worden gecombin-eerd, mis-sen ze de schaal. Daarom gaan kleine ondernemingen steeds 

vaker ‘diepe’ netwerkrelaties aan.  
 

De netwerkonderneming is niet perse een must. Het gaat erom in elk concreet geval de vereiste dynamiek en complexiteit 
in te schatten en de organisatie daarvoor toe te rusten. Met andere woorden: als het niet echt nodig is, doe het niet, want 

het is niet gemakkelijk. Een bedrijf dat zich inschakelt in hoogwaardige samenwerkingsverbanden zal nooit meer zijn als 
voorheen. Veel mensen schrijven en praten over netwerken als iets wat buiten de onderne-ming staat: je hebt een bedrijf 

dat dan samenwer-kingsver-banden of al-li-an-ties aangaat met anderen. Dat lijkt logisch, maar als het goed is klopt dit 

niet. Een hoogwaardig netwerk raakt de kern van de zaak, letterlijk. Veel grote ondernemingen vinden het dan ook lastig 
om met echte ‘intrapreneurs’ om te gaan. In veel gevallen stimuleren hun interne systemen en structuren nog steeds eerder 

hiërarchisch ‘lijndenken’ dan actief kansen benutten of organiseren. En niet weinig uitbesteders geven hun toeleveranciers 
niet de ruimte om met wat ze in hun netwerken leren, actief de markt op te gaan. Dus van je onderneming een 

netwerkonderneming maken. Doe het alleen als je er echt aan toe en toe in staat bent.  
 

Bron: Link Magazine  

http://www.linkmagazine.nl/index.php3?location=linkmagazine_archief&show_artikel_meer=1&artikelid=324 

http://www.finnfacts.fi/
http://www.chemind.fi/
http://www.forestindustries.fi/
http://www.linkmagazine.nl/index.php3?location=linkmagazine_archief&show_artikel_meer=1&artikelid=324
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10.3.  Frankrijk 
 

Opdrachtgevers – Onderaannemers. Hoe werken ze samen ? Tussen partnerschap en krachtmeting.  
 

Ter gelegenheid van het salon van de toelevering Midest 2002 publiceerde het maandblad L'USINE NOUVELLE (30/10/2002) 
een dossier “Donneurs d’ordres – Sous-traitants : Comment ils travaillent ensemble “  

 

De teneur van het dossier :  
 

Entre partenariat et rapport de force. Développement de produits, productivité, qualité, stratégie internationale 
conjointe, les champs de travail communs entre les donneurs d’ordres et leurs fournisseurs ne cessent de s’étendre. Sans 
que la compréhension soit toujours au rendez-vous.  
 
Ce que veulent les donneurs d’ordres 
 Des fournisseurs mieux structurés pour assurer l’industrialisation des produits 
 Une compétitivité à l’échelle mondiale et une meilleure conscience de l'impératif des baisses de prix 
 Plus de transparence sur les coûts 
 Des relations sur le long terme 
 Encore des progrès en matière de qualité 
 Une capacité d’initiative et des moyens d’études 
 Une démarche internationale  
 
...et ce que les sous traitants attendent 
 Une approche coût global 
 Un meilleur accès à l’information pour les rangs 2, 3… 
 Des règles éthiques dans l’e-business 
 Une meilleure rémunération du développement et des services 
 Des rôles de compétition loyales face aux pays ‘low cost’ 
 Plus de dialogue et d’écoute 
 
http://www.usinenouvelle.com  
 
Nord-Pas-de-Calais en de neteconomie: culturele obstakels !  

 

Begin juli 2001 vergaderden in Rijsel vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheidskringen van de regio Nord-
Pas-de-Calais (Fédération des Entreprises, Chambres de Commerce, Conseil Général, Conseil Régional...) en de Belgische 

Technologie multisectorfederatie Agoria.  Thema van de inleidende uiteenzetting was het verband tussen de BBP-groei in 
Finland enerzijds en de netwerking tussen de Finse ondernemingen anderzijds. Daarbij werd de vraag gesteld welke 

obstakels in de Nord-Pas-de-Calais (en in België) moeten worden opgeruimd om tot dezelfde resultaten te komen. De 
aanwezigen waren het er vrij snel over eens dat de obstakels vooral van culturele aard zijn: de ondernemingsleiders 

in West-, Centraal- en Zuid-Europa hebben geen traditie van transparante 'peer-to-peer'-netwerking. In tegenstelling tot de 
toestand in de Scandinavische landen betekent 'netwerking' hier nog te zeer dat zowel 'opdrachtgever' als 'onderaannemer' 

steeds het onderste uit de kan trachten te halen en nog onvoldoende beseffen dat zij 'samen' sterker kunnen staan op de 

internationale markten. De vroegere 'onderaannemer' moet dus een volwaardige partner worden en er moet van beide 
zijden een open boekhouding worden gevoerd voor het project waarop samengewerkt wordt.  

 
"Les Rencontres de l'entreprise innovante":  op weg naar de vernieuwende economie 

 
Van 20 tot 22 juni 2001 organiseerde het tijdschrift «L'Usine Nouvelle» in Parijs "Les Rencontres de l'entreprise innovante". 

Zeshonderd deelnemers wisselden er van gedachten over volgende thema’s: 
 L’entreprise en réseau – De l’entreprise étendue à la création de valeur. Demain, l’entreprise sera innovante 

ou elle ne sera pas. Dans son organisation d’abord. De l’approche par projets au travail en réseau, depuis plusieurs 
années déjà les hommes et femmes qui font la réussite de leur entreprise ont commencé à travailler autrement. Si on 
sait aujourd’hui qu’Internet ne va pas tout révolutionner du jour au lendemain, la puissance de cet outil va bel et bien 
nous permettre de réinventer notre manière de travailler. L’entreprise moderne se libère ainsi peu à peu de ses limites 
physiques pour se transformer en communauté d’intérêts bouillonnante. 

 L’entreprise inventive – Inventer les marchés de demain. Demain encore plus qu’aujourd’hui, l’entreprise devra 
toujours plus vite réinventer son offre. Les clients en demandent toujours plus. Les bonnes idées sont rapidement 
reprises par les concurrents. Les consommateurs plébiscitent les produits et services qui répondent à leurs besoins les 
plus latents et qu’eux même ignoraient jusque là.  

 L’entreprise responsable - Concilier pression des marchés financiers et responsabilités globales. Demain, 
beaucoup plus qu’aujourd’hui, toute entreprise devra davantage se soucier de son rapport à la société. Des 
organisations écologistes toujours plus présentes sur le terrain, des consommateurs plus soucieux de qualité et de 
sécurité, des salariés impatients d’avoir un rapport plus égalitaire avec leur employeur.  

 

http://www.usinenouvelle.com/
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11. Voorbeelden van netwerkondernem in België 
 

11.1. Sneller, beter en goedkoper bouwen. Het kan door te werken in bouwteam. 
 

Werken in bouwteam 
Werken in bouwteam is de formule van de toekomst. Ze zal aan belang winnen door de technologische evolutie die de 

bouwsector doormaakt. Het zo efficient mogelijk integreren van nieuwe materialen, concepten en prefabricatietechnieken in 
het bouwproces opent nieuwe perspectieven voor intersectorale samenwerking, dus voor netwerking. Dat is de overtuiging 

van Rob Lenaers, gedelegeerd bestuurder van bouwbedrijf Vanhout in Geel en voorzitter van het WTCB (Wetenschappelijk 

en technisch centrum voor het bouwbedrijf). De mogelijkheden en voordelen van deze formule toonde hij op overtuigende 
wijze aan op de workshop Sneller, beter en goedkoper bouwen met een bouwteam die plaatshad in Geel in het kader van 

de road-show Samen innoveren : maak er werk van ! Deze roadshow was een gezamenlijk initiatief van het VBO en een 
aantal sector-federaties zoals Agoria en de Confederatie Bouw. 

 
Goed kunnen samenwerken 

In 1999 al stelde de Europese Commissie in haar mededeling over de competitiviteit van de bouwsector dat de 
uitvoeringstermijn van het totale bouwproces tegen 2010 moet gehalveerd worden en de bouwkosten met 30 % verlaagd. 

Via de klassieke aanbestedingsformule is dat niet mogelijk omdat al te veel tijd wordt verloren met vertalingen van de 

dossiers. 
 

De duur van het bouwproces kan gevoelig worden ingekort door te werken in bouwteam. Door in een zo vroeg mogelijk 
stadium zijn bouwpartners te kiezen (architect, studiebureaus, desgevallend quantity en quality surveyors, maar zeker de 

algemene aannemer en in bepaalde gevallen ook reeds bepaalde gespecialiseerde technische co-aannemers) kan de 
opdrachtgever gebruikmaken van de ervaring en de kennis van alle partners om het project kwalitatief, kwantitatief, 

uitvoeringstechnisch en financieel te optimaliseren. 
 

Als de opdrachtgever niet over een eigen bouwdirectie of over eigen bouwexpertise beschikt, kan hij zich laten bijstaan door 

een bouwdeskundige (quantity surveyor, projectmanager of architect), die voor zijn prestaties op forfaitaire basis wordt 
vergoed, net zoals allé bouwteamieden. De andere leden worden geselecteerd op basis van criteria die per project 

gedefinieerd moeten worden. 
 

Rob Lenaers : ,,Deze selectie gebeurt niet alleen op grond van bewezen deskundigheid. Het is eveneens van cruciaal belang 
dat de bouwteamieden goed met mekaar kunnen samenwerken. Vertrouwen gebaseerd op ethiek is daarbij het 

belangrijkste. Ik ben er voorstander van dat elk bouwteam een ethisch charter onderschrijft, waarin de speiregels van de 
samenwerking worden vastgelegd." 

 

"Het zo efficient mogelijk integreren van nieuwe materialen, concepten en prefabricatietechnieken in het bouwproces opent 
nieuwe perspectieven voor inter-sectorale samenwerking, dus voor netwerking." 

 
Open boekhouding 

Na optimalisatie van het schetsontwerp komt men tôt het voorontwerp en wordt de raming verfijnd tôt een plafondbudget, 
dat behoudens wijzigingen niet overschreden mag worden. Het bouwteam geeft daarvoor zijn garantie, maar het is duidelijk 

dat de aannemer hier de grootste  budgetverantwoordelijkheid draagt. 
 

Het bouwproces zelf verloopt op een volledig transparante wijze. De aannemers-bouwteamieden werken in principe met een 

open boekhouding, volgens de formule cost + fee (kostprijs plus overeen te komen winstmarge), met inachtneming van het 
plafondbudget. Indien het bouwteam erin slaagt een besparing te verwezenlijken op het plafondbudget, kan die tussen 

opdrachtgever en teamieden verdeeld worden volgens een vooraf afgesproken verdeelsleutel. Doordat iedereen op de 
hoogte is van het volledige dossier, kan de werkvoorbereiding veel vroeger en systematischer aangevat worden.  

 
De noodzakelijke afstemming tussen de ruwbouw en de belangrijkste gespecialiseerde onderaannemers (verwarming, liften, 

gevels) kan in de werkvoorbereidingsfase optimaal gebeuren. Het studiebureau kan onmiddellijk de stabiliteit en de 

betonstructuren berekenen. De aannemer kan zijn bestellingen tijdig plaatsen en het ogenblik, de plaats en de manier van 
leveren of uitvoeren van onderaannemingswerken vastleggen en optimaliseren. Zo worden de dikwijis voorkomende dode 

perioden in het bouwproces vermeden en de bouwtijd flink ingekort. 
 

"De opdrachtgevers maar ook de aannemers en allé andere spelers moeten aanvaarden dat voor een kwalitatief product 
een eerlijke prijs betaald moet worden. En dat hoeft absoluut niet te leiden tôt een verhoging van de totale kostprijs", aldus 

nog Rob Lenaers. 
 
SNELLER, BETER EN GOEDKOPER. Werken in bouwteam biedt talrijke voordelen : 

 een kortere doorlooptijd met een gunstig effect op de financieringskosten ; 
 een sterke motivatie om beter te doen dan het plafondbudget ; 

 creativiteit : meer gebruik van prefabricatie (met een gunstige invloed op de kwaliteit en de uitvoeringstermijn ; 
 transparantie voor allé partijen ; 
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 minimalisering van de kosten voor niet-kwaliteit. 

 
Bron ; Bouwbedrijf, het magazine van de Confederatie Bouw. MANAGEMENT BOUWTEAMS door Henri Gielen - INDUSTRIE 
MAGAZINE I MEI 2002 
 

11.2.  ANL PLASTICS (Wellen). Van lokale leverancier tot globale supplier wegwerpverpakking IBM-Hitachi. 
 

Dit familiebedrijf kwam te weten dat IBM een producent zocht van schokwerende verpakkingen voor zijn disk drives. ANL is 
niet groot genoeg om deze wereldwijde vraag aan te kunnen. Via de constructeur van hun thermoforming-machines 

zochten de Limburgers contact met bedrijven die ook zo'n machines gekocht hadden. Na enig gezoek en gepraat werd met 

een Amerikaanse en een Zuidoost-Aziatische partner een netwerkje gevormd. Samen wisselden ze matrijstekeningen uit en 
maakten prototypes aan. Samen leveren ze nu een uniform product voor de wereldwijde vraag van IBM-Hitachi. 

 
Let wel - deze partners hebben elkaar eerst in levende lijve ontmoet. Pas nadien laat men de computers met elkaar 

corresponderen voor de tooling, het uitwisselen van productieplannings, leveringen, enz. Vandaag onderneemt iedere 
partner nu ook prospectiewerk – op zijn thuiscontinent - voor nieuwe kontrakten global sourcing, uit te voeren door dit 

partnernetwerk. 
 

Een voorbeeld van partners die hun droom voor global sourcing hebben waar gemaakt door hun competenties met elkaar te 

delen. Of hoe in het internettijdperk lokale KMO’s  - door partnering, geen fusies - kunnen doorgroeien tot wereldwijde 
leveranciers. 

  
11.3. TOELEVERING AMTB  

 
Vier azen 

Onlangs sloegen vier Waalse toeleveranciers de handen in elkaar om nieuwe markten te veroveren. Een zeldzaam verhaal... 
 

Op de vorige editie van Midest (het Franse salon voor industriële toelevering) stonden hun stands naast elkaar. Maar 

inmiddels zijn de scheidingswanden verdwenen ! Jean-Pierre Janssen (Advanced Coating), Ludwig Henkens (Capaul), 
Adolphe Henssen (Métal Forming) en Jacques Thomas (Soudobeam) kunnen het goed met elkaar vinden en willen dat ook 

laten zien. Met z'n vieren stichtten ze een economisch samenwerkingsverbond onder de naam AMTB (Advanced Métal 
Technologies Belgium). Bedoeling is de krachten van de vier kmo's te bundelen om nieuwe - vooral exportgerichte - 

markten te veroveren. Een zeldzaam voorbeeld van partnership. 
 

Met vereende krachten 
"We kennen elkaar al een hèle tijd", zegt Jean-Pierre Janssen glimiachend. "0nze bedrijven zijn allemaal gevestigd in de 

provincie Luik, en we zijn allemaal rond dezelfde période in de zakenwereld gestapt, in het midden van de jaren tachtig. 

Maar aan een structurele samenwerking hadden we nooit eerder gedacht. De vonk is overgesprongen tijdens een 
handeismissie naar het Cem, in Genève. Aan die onderzoeksinstelling kan je onmogelijk leveren aïs de bestelling meer dan 

20 % van de omzet van de leverancier uitmaakt ! Kmo's aïs de onze halen dat percentage al snel. We stellen trouwens vast 
dat steeds meer bestellingen opgebouwd zijn uit kleinere gehelen, die een combinatie van verschillende technologieën 

vergen." Om in te spelen op de vraag van klanten naar een ruimer platform inzake omzet en technologie, gingen de vier 
bedrijfsleiders nadenken over de mogelijkheid om tot een partnership te komen. "Dat denkproces werd trouwens versneld 

door de aanwezigheid van een derde, neutrale partij : de régionale vereniging Fabrimetal Liège-Luxembourg", vertelt 
Jacques Thomas. "Zonder extra stimulans, is het voor een bedrijfsleider van een kmo altijd moeilijk om stil te staan bij een 

stratégie op langere termijn." 

 
Met de oprichting van AMTB, willen de vier ondernemingen samen een aantal markten voor fijnmechaniek veroveren, met 

een op commercieel niveau geïntegreerd aanbod. Een naamplaatje, met een eigen logo, geeft een overzicht van de 
vakkennis en de productiecapaciteit van het samenwerkingsverbond. Er wordt momenteel ook aan een website gewerkt. 

 
In een eerste fase willen de partners zich hoofdzakelijk op de export richten. "We zullen samen deelnemen aan régionale 

beurzen. En we zijn ook van plan om een gezamenlijke vertegenwoordiger voor Duitsiand aan te werven. In Vlaanderen 

hebben we al zo'n agent", verduidelijkt Ludwig Henkens. De vier ondememingen hopen samen ook sterker te staan in 
bepaalde onderhandelingen, zoals bijvoorbeeld met verzekeringsmaatschappijen. 

 
WIE ZIJN ZE ? 

Advanced Coating (12 werknemers, omzet : 60 miljoen frank - 1.487.000 euro): antislijtagebekieding voor allé sectoren 
(vooral staalindustrie, textiel, chemie...). 

www.advanced-coating.com 
Capaul (35 werknemers, omzet : 170 miljoen frank - 4.214.000 euro) : fijnmechanica (textiel, persgas, medisch, luchtvaart, 
automobielsector...). 

www.capaul.be 
Métal Forming (11 werknemers, omzet (toegevoegde waarde) : 30 miljoen frank - 743.000 euro): vormgeving van 

metalen (luchtvaart, automobielsector, verlichting, akoestische schermen, énergie, medisch...). 
Soudobeam (17 werknemers, CA: 65 miljoen frank - 1.611.000 euro) : lassen met elektronenbundels, precisiemechaniek. 
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Risico's ? 
"We hebben heel wat tijd uitgetrokken om alle aspecten van onze samenwerking uitvoerig te bestuderen, om zo goed 

mogelijk voorbereid te zijn op problemen die zich zouden kunnen stellen, zoals op het vlak van de berekening van 
commissielonen en de verantwoordelijkheden in een contract", aldus Adolphe Henssen. "Het belangrijkste, en misschien ook 

wel het moeilijkste, is om die teamspirit nooit uit het oog te verliezen", voegt Ludwig Henkens eraan toe. 
 

"Wanneer een klant ons contacteert, mogen we, bijvoorbeeld, niet vergeten hem naar een van onze partners door te 
verwijzen voor toepassingen die we zelf niet kunnen realiseren." Dat vereist een grondige gezamenlijke kennis van de 

vaardigheden en technologieën van elke partner. En dat op alle organisatorische niveaus. Daarom zullen in de verschillende 

firma's ook afwisselend bedrijfsbezoeken voor de personeelsleden worden georganiseerd. 
 

De vier zijn overtuigd van het succès van hun project. "We richten ons min of meer tot dezelfde markten, maar onze 
producten zijn complementair. We zijn dus geen concurrenten van elkaar", steit Jacques Thomas. ,,Bovendien zijn onze 

bedrijven zowat allemaal even groot, en zijn we er allé vier eigenaar van. Het is belangrijk dat overieg altijd op het hoogste 
niveau plaatsheeft." 

 
Andere voorwaarden voor succes : eensgezindheid over de speiregels, ook al is het wederzijds vertrouwen groot. En ervoor 

zorgen dat het partnership geen holle constructie blijft. Zo ontmoeten de vier elkaar maandelijks om eventuele problemen te 

bespreken. Ongetwijfeld wordt tijdens die besprekingen een goed flesje wijn opengetrokken. Ook dat bevordert de 
samenwerking !  

 
Bron. (INDUSTRIE MAGAZINE  FEBRUARI 2000 - Patrick Gillerot) 
 
11.4.  PICANOL - Elke maand een barbecue   

 
De slagers zullen in hun handen wrijven. De barbecue is niet enkel een prima middel om de verzuring van de samenleving 
tegen te gaan, het is ook - zo suggereert Patrick Steverlynck, voorzitter van Picanol - een waardevolle techniek bij 
alliantievorming. 
 

Het voormalig L & H-gebouw op de campus van Flanders Language Valley in Ieper is niet langer een centrum van 
spraaktechnologie. De verzameling gonzende breinen die men er sinds april 2002 aantreft, zweert bij weeftechnologie. 

Picanol heeft in het imposante gebouw een 300-tal vorsers, productontwikkelaars, marketing- en verkoopmensen en 
ondersteunende diensten ondergebracht.  

 
In één opzicht is er ter plekke weinig veranderd. Net als bij L & H is er bij Picanol volop sprake van netwerking en allianties. 

Daar kijk je wel even van op. Is Picanol dan niet de gretige ‘kannibaal van de Westhoek’? De relatie die de Ieperse 

constructeur recent aanging met de firma’s Steel Heddle (VS), Verbrugge (België) en PST (China) kan toch niet als 
netwerken worden bestempeld? Eerder als incorporeren of binnenwerken.  

 
Patrick Steverlynck: “Schijn bedriegt. Picanol is geen onderneming die eenzijdig mikt op overnames. Wij zoeken de 

competenties waar ze te vinden zijn. Om ze ten nutte te maken sluiten wij bij voorkeur allianties, maar dat betekent niet dat 
we blind zijn voor overnamekansen. Bij de Amerikaanse accessoirefabrikant Steel Heddle, die onder Chapter 11 opereerde, 

was de keuze beperkt tot ‘overname of liquidatie’. Welnu, we wilden de daar aanwezige competenties niet laten verloren 
gaan. Steel Heddle bezat 49% van de aandelen van Verbrugge, wat een aanleiding was om ook deze Roeselaarse firma 

over te nemen. Van de voormalige Picanol joint-venture PST in China hebben wij een 100% -filiaal gemaakt omdat de 

samenwerking met de partner te wensen over liet. Als er tussen partners geen volstrekt vertrouwen heerst, is een goeie 
samenwerking onmogelijk.” 

 
Per jaar worden over de hele wereld 40.000 tot 50.000 weefmachines verkocht. De spelers die elkaar beconcurreren op 

deze beperkte markt zijn alle afkomstig uit industrieel hoogontwikkelde landen. Ze zijn technologisch aan elkaar gewaagd. 
Picanol heeft in het verleden via productinnovaties af en toe een tijdelijke voorsprong kunnen nemen. Patrick Steverlynck 

droomt evenwel van een steviger concurrentievoordeel. Hij zegt: “Als je de eerste bent met een beter product, kan je er een 

patent op nemen. Maar ik geloof niet erg in patenten; ze zijn te gemakkelijk te omzeilen. Er is echter een troef die niet te 
kopiëren valt: een unieke, persoonlijke relatie met klanten en alliantiepartners.” 

 
Het doet vreemd aan uit de mond van een fabrikant een vurig pleidooi te horen voor een bedrijfsstrategie waaruit de hele 

Hobbes (‘homo homini lupus’) lijkt weggegomd. Patrick Steverlynck pleit voor een quantumsprong inzake coöperatief gedrag 
tussen bedrijven (tussen leveranciers en klanten, en tussen bedrijven allerhande die via allianties waardevolle competenties 

uitwisselen). Hij pleit voor een maximaal gebruik van emotionele intelligentie, voor het leggen van uitgebreide sociale 
contacten, voor het opbouwen van netwerken, voor het organiseren van transparantie, voor het cultiveren van 
vertrouwen,…”We zouden met alle potentiële alliantiepartners elke maand een barbecue moeten organiseren. Sociaal 

contact is de sleutel voor toekomstig succes. Hoe kunnen eventuele partners onze competenties kennen, en wij de hunne, 
als wij mekaar niet regelmatig ontmoeten?” 
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Duurzaam concurrentievoordeel 

Let op, het pleidooi van Patrick Steverlynck is niet gericht op het uitschakelen van competitie. Integendeel! De strategie die 
hij aanprijst is bedoeld als een superieure wijze van concurreren, als een middel om een duurzaam concurrentievoordeel op 

te bouwen. Hij zegt: “Zelfs gigantische groepen als Procter & Gamble beseffen dat zij voor snelle productinnovatie en 
voor risicospreiding beter af zijn met allianties. Als machinefabrikant proberen wij in Vlaanderen, samen met Agoria, 

vruchtbare allianties op te zetten. Picanol neemt deel aan de EMC-alliantie voor gezamenlijk elektronisch testen en aan het 
Innovatieplatform voor de Mechatronische Engineering Industrie. Bedrijven als Picanol, Van de Wiele, Bekaert 

Engineering, LVD, enz., hebben elk voor zich schitterende competenties in huis. Zo wij erin slagen deze competenties ten 
dienste te stellen van een alliantie verhogen wij allemaal ons concurrentievermogen. Dergelijke alliantie kan leiden tot het 

ontstaan van ‘virtuele fabrieken’ die, optimaal gebruik makend van de competenties en de vaste infrastructuur van alle 

partners, tijdelijke projecten of bepaalde delen van de waardeketting voor hun rekening nemen.” 
 

Uiteraard hebben allianties een stevige technische onderbouw nodig (elektronische platforms voor data-uitwisseling, een 
gedetailleerde inventaris van de aanwezige competenties,..), maar vóór alles, vindt Patrick Steverlynck, moet er tussen 

toekomstige partners een goed menselijk contact en een groot wederzijds vertrouwen zijn. 
 

Patrick Steverlynck: "Tussen partners moet er voor alles een groot wederzijds vertrouwen zijn." 
[citaat] - Sociaal contact is de sleutel voor toekomstig succes. 

 

Bron (Jozef De Coster – Industrie Magazine) 
 

11.5. SPICER. Partners zonder papieren 
 

Als het aan Spicer Off-Highway Belgium (Dana) ligt, worden binnenkort beduidend minder bomen tot papier verwerkt. 
Deze Brugse onderneming streeft een papierloze geïntegreerde e-samenwerking na met leveranciers en klanten.  
 
“Je kan niet in alles de beste zijn. Daarom sluiten wij allianties af met geselecteerde partners, waarbij wij onze specifieke 

sterkten met de hunne verbinden,” zegt Rony Cremmery, materials & IT manager van Spicer Off-Highway Belgium. Het 

Brugse bedrijf is een onderdeel van het Amerikaanse Dana Corporation (70.000 medewerkers, tien miljard dollar omzet). 
Zo sloot Dana Brugge een alliantie met Castrol voor de implementatie en het beheer van een fluid management systeem. 

Het smeren, de aankoop van oliën/vetten/smeermiddelen, het ecologisch verwijderen van deze producten, kortom het 
volledig onderhoud van Dana’s machinepark ligt nu in de handen van ‘fluid’ partner Castrol. 

 
Uit hoofde van zijn functie is Rony Cremmery persoonlijk zeer nauw betrokken bij de allianties die van Dana Brugge (560 

medewerkers, 100 miljoen euro omzet) op korte termijn een totaal genetwerkte onderneming moeten maken. De 
belangrijkste partners in deze inspanning zijn Microsoft (met BizTalk), de Amerikaanse IT-multinational Ariba (met Ariba 

Supplier Network), de Brugse specialist van transactieplatforms Tectrade (met GreenPark) en de consultants 

PricewaterhouseCoopers. 
 

Begin juli 2002 verzamelde Dana bijna 200 leveranciers (op een totaal van ca. 750) in het Congrescentrum Oud Sint-Jan in 
Brugge om hen te overtuigen van de grote voordelen die e-procurement - een belangrijke eerste stap naar geïntegreerde e-

samenwerking - hen te bieden heeft. Rony Cremmery legt uit: “Vandaag zijn zowel de technologische als de wettelijke basis 
voorhanden om de hele informatiestroom (van catalogus over offerteaanvraag, bestelling en facturatie tot en met 

archivering) en de gelijktijdige ERP-integratie volledig papierloos te laten verlopen. De leveranciers die ons daarin volgen 
zien hun kosten per transactie dalen en hun administratieve productiviteit stijgen. Bovendien zijn zowel Dana als andere 

grote materiaalkopers geneigd vooral te werken met goed geïntegreerde, e-capabele leveranciers. De groep Dana alleen al 

koopt per jaar voor acht miljard dollar producten en diensten aan.” 
 

Lagere aankoopprijzen 
E-procurement is uiteraard ook voor Dana zelf interessant. Rony Cremmery verzekert dat deze elektronische oplossing de 

administratieve efficiëntie bij Dana Brugge sterk zal verhogen. “We zullen beter werk leveren met minder mensen,” zegt hij. 
“Bovendien zal e-procurement op termijn leiden tot een veel grotere transparantie van het aanbod. Wij zullen daar de 

vruchten van plukken onder de vorm van lagere aankoopprijzen, gunstiger contracten met minder (!) leveranciers en een 

betere onderlinge afstemming van de materialen die de verschillende productie-eenheden van Dana gebruiken.” 
 

Pionieren is hard, mocht Dana Brugge ondervinden. Momenteel heeft 42% van zijn leveranciers geen permanente 
breedbandverbinding; zij moeten dus nog per fax of e-mail worden gecontacteerd. Bijna driekwart (74%) van de klanten 

beschikt niet over EDI-mogelijkheden. De minderheid van klanten mét EDI gebruikt een heleboel verschillende standaarden. 
Maar dankzij de allianties met Microsoft, Ariba en Tectrade heeft Dana Brugge momenteel voor alle elektronische 

communicatieproblemen een prima oplossing. 
 
Zijn de technische obstakels op weg naar geïntegreerde e-samenwerking vrijwel uit de weg geruimd, de psychologische 

obstakels blijven bestaan. Rony Cremmery zegt: “Er is bij heel wat leveranciers onvoldoende inzicht in de mogelijkheden en 
kansen van aanbodketen-samenwerking. Zij beseffen blijkbaar niet dat zij bij ongewijzigd gedrag geen kans maken 

tegenover hun concurrenten - weliswaar nog een minderheid - die volop de e-samenwerkingskaart trekken. Enkele van deze 
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voorlopers zijn al compleet geïntegreerd via cXML, ze doen aan elektronische facturering en hebben PunchOut-toepassingen 

lopen (terwijl wij elektronisch bestellen bij hen wordt automatisch ook hun eigen systeem aangepast).” 
 

Partner-gieterij 
Geïntegreerde e-samenwerking reikt verder dan e-procurement en wettelijk aanvaarde elektronische facturering. Dana 

Brugge bereidt al druk enkele volgende stappen voor waaronder samenwerking over het internet inzake ontwerp. Rony 
Cremmery: “Voor het maken van bijvoorbeeld behuizingen willen wij van in de prille ontwikkelingsfase samenwerken met 

een partner-gieterij.” Binnenkort wil Dana Brugge ook een veelzijdig elektronisch sourcing-systeem inzetten bij zijn 
contacten met potentiële leveranciers (het systeem zal onder meer reverse auctions organiseren). Nog een andere stap is 

het verwezenlijken van een klantvriendelijke ‘inkijk’. Rony Cremmery: “Onze klanten zullen op elk ogenblik kunnen zien hoe 

het staat met de uitvoering van hun order.” 
 

Rony Cremmery: "E-procurement is een belangrijke eerste stap naar geïntegreerde e-samenwerking." -  "42% van onze 
leveranciers heeft geen breedbandverbinding."  

 
www.dana.be 

Bron (Jozef De Coster – Industrie Magazine) 
 

 

12. ‘Sloop die muren om je heen’ - De Agoria Zomeruniversiteit 2001 ‘Waarde creëren in het internettijdperk’ 
 

De Agoria Zomeruniversiteit van vrijdag 7 september 2001 was een onverdeeld succes. Bijna 200 verkozenen in de 
statutaire organen en directie- en kaderleden van Agoria namen deel aan de besprekingen in het IBM International 

Education Centre in Terhulpen. Zij wisselden er van gedachten over de uitdagingen waarvoor de ondernemingen van de 
technologische industrie staan en over hoe ze in dit internettijdperk waarde kunnen creëren: innovatie, de factor mens, 

netwerken. 
 

Hier een herhaling van enkele ideeën opgevangen in de werkgroep ‘Netwerken en Snelheid’ (voorgezeten door Patrick 

Steverlynck, Picanol).  
 De nieuwe economie is niet de economie van de dotcoms maar van alle bedrijven. Het is dankzij het internet een 

communicatie-economie, een netwerkeconomie. Het is een economie die de waardeketens wijzigt en de bedrijven 
verplicht na te denken over hun manier van functioneren, over hun strategie.  

 Waarin zijn we goed en waarin niet? Welke kennis hebben we en welke kennis moeten we bij partners halen? Wat 
moeten we zelf blijven doen en wat kunnen we beter inkopen of uitbesteden? M.a.w.: welke plaats in de waardeketen 

willen we innemen? Welk deel van de waardeketen willen we zelf beheersen? 
 Waarde creëren voor de klant kan op vele manieren. Maar hoe kan dat het best en het snelst? Welke schakels in de 

waardeketen moeten we hebben en hoe gaan we ze met elkaar verbinden? 

 Uw bedrijf in vraag stellen is niet evident; uw bedrijfscultuur moet dat mogelijk maken.  
 Samenwerken met partners is evenmin evident; daarvoor moet er vertrouwen zijn. Om te kunnen samenwerken, achter 

zijn firewall, met leveranciers moet dat vertrouwen heel groot zijn. Kennis met elkaar uitwisselen vergt vertrouwen. 
 Daarom is het menselijk element zo belangrijk in de netwerkeconomie. De mensen achter de firewalls moeten elkaar 

goed kennen en vertrouwen. Dat geldt zeker voor de klanten. We moeten uitgaan van de klantenbehoefte en die 
proberen in te vullen. Zo snel mogelijk, daarom moeten we een beroep doen op partners, op andere mensen die elkaar 

weer moeten vertrouwen. 
 Kmo's zijn eigenlijk in het voordeel omdat ze wendbaarder zijn en sneller kunnen beslissen. 

 

Sloop die muren om je heen 
 

Typisch voor de vernieuwende netwerkeconomie is dat de waardeketens uiteenvallen. Bedrijven concentreren zich op hun 
kernvaardigheid en besteden de andere activiteiten uit aan een netwerk van complementaire bedrijven. Dit is noodzakelijk 

omdat de concurrentie zo sterk is toegenomen en het meer dan ooit noodzakelijk is snel te ageren en te innoveren. 
Bedrijven zijn ook niet meer in staat alle nodige competenties in huis te hebben. ICT en het internet maken snel, efficiënt, 

goedkoop en wereldwijd samenwerken of netwerken mogelijk. Waardeketens worden waardenetwerken, geïnternetiseerde 

waardenetwerken. 
 

Samen innoveren, samen nieuwe producten en diensten ontwikkelen, samen nieuwe markten ontwikkelen, samen 
aankopen..., kortom, samen waarde creëren, is de boodschap. Netwerkallianties sluiten met lokale en/of internationale 

partners is een must. Waarop wachten we? Het is een onomkeerbare evolutie. 
 

Maar het eerste wat een ondernemer moet doen, is zich de vraag stellen: wat wordt (of blijft) mijn kernactiviteit? Wat ga ik 
zelf doen en wat ga ik verzelfstandigen of uitbesteden? Dan kan de zoektocht naar de juiste, complementaire partners 
beginnen. En niet te vergeten: overtuig al uw medewerkers van uw visie, uw strategie en van de noodzaak om intern en 

extern samen te werken en kennis te delen. 
 

Om allianties te doen slagen, om succesvol te netwerken, is technologie zeker niet voldoende. Wat er niet mag ontbreken is 
vertrouwen tussen de partners. Je moet kunnen samenwerken als vrienden. In zo'n netwerk moet iedereen het spel 

http://www.dana.com/
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meespelen. Wie de spelregels overtreedt, zet zichzelf buitenspel. Verborgen agenda's zijn uit den boze. In deze transparante 

internetwereld is ethisch ondernemen het devies, al was het maar uit welbegrepen eigenbelang. 
 

 
Verborgen agenda's zijn uit den boze 

 
Enkele citaten:  

 Kmo's zijn perfect in staat om de voordelen van hun kleinschaligheid te combineren met de schaalvoordelen van 
netwerken. (John Cordier)  

 De groten die fusioneren, zitten aan elkaar vastgeklonken. De kleintjes die netwerken, kunnen hun partners kiezen om 

prettig samen te werken. (Patrick Steverlynck)  
 België kan winnen in de 'vernieuwende economie'. Het is een klein en wendbaar kmo-land waar breedband 

alomtegenwoordig is. (Karel Uyttendaele)  
 Vertrouwen kun je winnen door iets weg te geven. Zet de eerste stap: geef iets gratis weg aan uw partner, deel uw 

kennis met uw medewerkers. (Patrick Steverlynck)  
 U, constructeur/assembleur vraagt mij: "Kan ik u, mijnheer de toeleverancier, vertrouwen?" En ik kaats de bal terug en 

vraag u: "Kan ik u, mijnheer de constructeur/assembleur, vertrouwen?" Daarom zeg ik, laat ons samen een goed 
gesprek hebben en zo goed mogelijk de kosten en baten van onze samenwerking op voorhand bespreken. (Jean-

Charles Wibo, Vlassenroot)  

 Een sector is een netwerk. De technologische industrie is een netwerk. Agoria is een netwerk. (Philippe de Buck) 
 

 
13.  Checklist voor het beoordelen van strategische samenwerkingsverbanden.  

 
(Bron: Yves L. Doz & Gary Hamel ‘ALLIANCE ADVANTAGE’ - Harvard Business School Press) 

 
Een strategische alliantie beoordelen 

 
1. De strategische funderingen van de alliantie inschatten  
 Waardecreatie en potentiële opbrengst beoordelen: voor waardecreatie via coöptatie. Voor waardecreatie via co-

specialisatie. Voor waardecreatie via leren en internalisatie  
 De compatibiliteit van partners beoordelen: elkaars standpunten en ambities begrijpen. Compatibiliteit beoordelen 

 
2. De alliantie vorm geven  

 Bijdragen waarderen: hoe duidelijk kunnen resultaten van de alliantie aan bijdragen van partners worden gekoppeld? In 
welke mate doen partners de kosten en baten buiten de alliantie toenemen? Hoe ontdek je de werkelijke waarde die 

iedere partner zoekt? Hoe ga je om met veranderingen van de relatieve waarde van de bijdragen van partners in de 

tijd?  
 De draagwijdte van de alliantie definiëren  

 De eisen van gezamenlijke taken begrijpen  
 De vooruitgang definiëren en meten  
 Anticiperen op duurzaamheid 
 
3. Beginnen  
 Kloven tussen partners aan het begin begrijpen en overbruggen: hoe gunstig is de initiële context van samenwerking? 

Staat de verschillende omkadering samenwerking in de weg (frame gap)? Leiden verschillende verwachtingen tot 
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ontgoocheling (expectation gap)? Hoe groot is het verschil tussen de organisationele context (organizational context 
gap)? Bestaat er voldoende vertrouwen (confidence gap)? In welke mate is de geplande inhoud van de alliantie 
haalbaar? Bestaat de nood om informatie te delen (information gap)? Bestaat de nood om kosten en opbrengsten in de 

loop van de tijd in perspectief te zien (time gap)?  
 De leeragenda tussen partners vaststellen: taken van de alliantie; samenwerkingsproces; vaardigheden van een 

partner; doelstellingen en verwachtingen 
 
4. Zorgen voor waardecreatie en waardeverdeling in de tijd  
 Hoeveel waarde moet ten minste nog worden gecreëerd?  

 Kan die waarde billijk over elke partner worden verdeeld?  

 Gezien de onzekerheid en nood aan verandering, in welke mate bent u en uw partners in staat en bereid wijzigingen 
door te voeren? 

 
5. De onderlinge afhankelijkheid tussen de alliantie en andere relaties beoordelen  
 
 

14. Samen ondernemen: de rol van de overheid 
 

14.1. Wat gedaan   

 
Bewustmaking 

EICTA, de Europese koepel van de landelijke ICT-ondernemingsfederaties stelde in haar 'e-Europe 2005' position paper dat 
'het doel voor 2005 van een toonaangevende Europese digitale economie best bereikt wordt door: 

 de promotie van industriële netwerken (de netwerkonderneming); 
 goede voorbeelden van nationale, regionale en lokale realisaties samenbrengen; 

 fora voor ervaringsuitwisseling over de brede diffusie van bestaande initiatieven zijn de enig nodige en meest 
kostenefficiënte actie die door de EC moet worden ondernemen;  

 nationale verbonden van ondernemingen zijn het best geplaatst om Europese voorbeelden ‘te vertalen’ naar de noden en 

de mogelijkheden van ieder individueel land;  
 het bewustmakingsproces versterken, in het bijzonder bij KMO's;  

 overheidsaankopen en e-governmentdiensten versnellen.  
 

Samenwerking van ondernemingen onderling en met kennisinstellingen 
Kennis is steeds meer een belangrijk middel of zelfs een voorwaarde voor economische ontwikkeling. Dat geldt uiteraard in 

het bijzonder voor een land als België met zijn sterk open economie. Eén van de beleidsdoelstellingen van de overheid moet 
dan ook zijn de kennis van publieke kennisinstellingen zoals universiteiten en hogescholen (nog beter) aan te wenden voor 

de ontwikkeling van concurrerende nieuwe producten en diensten.  

 
Ontbundeling van de lokale telecomlus 

Het ondernemen in alliantievorm wordt sterk vergemakkelijkt door een 'always-on' en snel internet. Zoveel is duidelijk. De 
dringend noodzakelijke pan-Europese ontplooiing van breedbandig internet wordt echter nog steeds gehandicapt door het 

de-facto monopolie van de lokale dominante telecomoperatoren. De-jure is de local loop ontbundeld. In de praktijk valt er 
echter weinig concurrentie te bespeuren. Iedereen blijft richting overheid kijken.  

 
14.2. Wat niet gedaan? 

 

 'Samenwerkende ondernemingen hoeven geen enkele nieuwe regelgeving', zegt EICTA verder. 'Dit is business as usual 
tussen partners die elkaar kennen en vertrouwen.'  

 'Opgepast ook voor te veel - goedbedoelde - overheidsinitiatieven. Deze leiden al te dikwijls tot de creatie van jobs 
zonder toegevoegde waarde.'  

 Ook heeft het geen zin B2C te stimuleren. Zelfs in de VS maakt e-retail nog steeds nauwelijks 1,3% uit van de totale 
detailhandel en groeit amper. Ver van de verwachte 5 à 10%.  

 Europa denkt ook aan een EU cybersecurity taskforce. EICTA vindt 'dat er moet opgelet worden gebruikers niet onnodig 

te alarmeren. Het risico is niet ondenkbeeldig dat bij overdreven waarschuwingen ondernemingen ICT-investeringen 
verder uitstellen... en dat wordt pas gevaarlijk!' 

 Alle politieke beslissingen met betrekking tot de kennismaatschappij moeten als doel hebben innovatie te 
bestendigen en niet af te remmen. Elke buitensporige inmenging van de overheid d.m.v. een door de overheid 

gestuurde of verplichte wetgeving of normalisering moet worden voorkomen. Wat het internet, e-commerce en veiligheid 
betreft, geeft de industrie duidelijk de voorkeur aan het opstellen van globale normen die van de industrie zelf uitgaan 

 
U kunt alle 'position papers' van EICTA vinden op de website http://www.eicta.org 
 

 

http://www.eicta.org/
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15.  Manifest voor de Netwerkeconomie.  

 
Ter gelegenheid van het verschijnen van het 60ste nummer en de vijfde verjaardag van de Agoria ICT-Flash hebben Karel 
Uyttendaele en Patrick Slaets (Agoria) gepoogd om hun opvattingen over de kenmerken van de netwerkeconomie samen te 
vatten. Ze hebben deze karakterisering in 10 punten de ietwat plechtige en formele titel "Manifest voor de 
netwerkeconomie" meegegeven.  
 
1. Het collaboratief model. De netwerkeconomie wordt gevormd door de ondernemingen die deelnemen aan (virtuele) 

netwerken met andere ondernemingen zodat ze samen kunnen innoveren en efficiënter producten op de (wereld)markt 

brengen. Zodra alle ondernemingen deelnemen aan netwerken valt de "oude" economie samen met de vernieuwde 

economie of netwerkeconomie. De toegevoegde waarde in deze vernieuwde economie komt vooral van de integratie 
van kennis en informatie in bestaande goederen en diensten. Hierdoor vervaagt het onderscheid tussen de traditionele 

industriële sectoren en de dienstensectoren aanzienlijk.  
 

2. Connectiviteit en kritische massa. Netwerking biedt het voordeel dat de kosten van informatie-uitwisseling en 
communicatie tussen de verschillende schakels in de waardeketen drastisch zijn gedaald en meer mensen en 

ondernemingen on-line bereikbaar zijn waardoor meer interactiviteit goedkoper en sneller kan worden gegenereerd. Als 
het aantal mensen dat deelneemt aan een netwerk lineair stijgt, neemt het aantal mogelijke interacties exponentieel 

toe, vandaar het belang van het bereiken van een kritische massa.  

 
3. Technologie-Media-Telecom (TMT): slechts 5%. De netwerkeconomie is dus niet dat deel van de economie dat 

door gebruik te maken van het internet en ICT goederen en diensten probeert te verkopen (de zgn. dot.coms) en ook 
niet het TMT-gedeelte van de economie (Technologie-Media-Telecom) zoals sommigen wel eens beweren. Dat deel van 

de economie vertegenwoordigt slechts 5% van de netwerkeconomie.  
 

4. Langdurige trendgroei. De nieuwe economie ("New Economy") is niet meer maar ook niet minder dan een 
economisch paradigma van theoretische economen, die ervan uitgaan dat een periode van langdurige trendgroei kan 

worden bereikt zonder dat dit hoeft te leiden tot oververhitting van de economie en stijgende inflatie. Het paradigma is 

aanbodeconomie-georiënteerd en heeft oog voor efficiënter produceren, maar vooral voor beter, meer en sneller 
innoveren.  

 
5. ICT als aanjager van productiviteit. Dat heeft tot gevolg dat uit de macro-economische statistieken inderdaad 

moeilijk kan worden afgeleid wat het effect van ICT en het internet op de productiviteit is. De prestaties van 
halfgeleiders, PC's, GSM's, informaticanetwerken en ICT-technologie in het algemeen is echter zo groot dat de 

efficiëntie in de organisatie van de meeste waardeketens aanzienlijk is verbeterd en dat nieuwe goederen en diensten 
zijn kunnen ontstaan. Dat blijkt inderdaad niet altijd uit de statistieken van de ICT-sectoren zelf...  

 

6. Conjunctuurcycli blijven. Nieuwe economen poneren niet dat de conjunctuurcycli uit de economie zijn verdwenen, 
integendeel. Ze stellen wel dat de groei op langere termijn sterker kan zijn dan vroeger (als de overheid een aangepast 

beleid voert), maar ook dat de cycli rond de trend volatieler zullen zijn dan ooit (korter en groter).  
 

7. Factor mens. De netwerkeconomie is niet alleen gebouwd op de pijlers van (IC)Technologie & Innovatie en 
Netwerken. De factor mens is een minstens even belangrijke schakel. De creativiteit van de mens moet immers 

uiteindelijk zorgen voor de broodnodige technologie-ontwikkeling en innovatiekracht. Het is de mens die beslissingen 
neemt en via zijn persoonlijke contacten met andere ondernemingen de netwerken uitbouwt.  

 

8. Snelheid. Ook snelheid is zeer belangrijk in de netwerkeconomie. Informatie wordt sneller  verspreid dan vroeger. 
Ondernemingen kunnen dus sneller inspelen op een beslissing van een concurrent of een partner. Technologieën zijn 

sneller achterhaald en de marktkansen van producten zijn sneller dan ooit voorbij.  
 

9. Wendbaarheid. Dat heeft gevolgen voor de organisatie van ondernemingen en netwerken van ondernemingen. De 
ondernemingen worden wendbaarder in hun beslissingen, richten zich meer op hun kernvaardigheden. De structuren 

worden vlakker en de beslissingsprocedures minder  hiërarchisch doordat de medewerkers meer verantwoordelijkheid 

en beslissingsmacht krijgen.  
 

10. Transparantie en ethisch ondernemen. Aangezien alles sneller bekend is door de grotere transparantie (ook 
inbreuken op de wetten en de ethische normen van de globale samenleving) is het voor een bedrijf van cruciaal belang 

om ethisch te ondernemen. Het is dus raadzaam aan zelfregulering te doen en vrijwillige ethische gedragscodes te 
volgen. De goed geïnformeerde consumenten- en financiële markten zullen immers het onwettelijk en onethisch gedrag 

van een bedrijf afstraffen, lang voor een rechter een vonnis heeft geveld. 
 


