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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 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 tenminste 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  
 

 


