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Nederlandse samenvatting 

Deze Nederlandse samenvatting geeft een beknopte weergave van 

de inhoud van mijn proefschrift dat is getiteld: 'Leren 

samenwerken: Een kwalitatieve studie naar interorganisatorisch 

relatiemanagement'. Het proefschrift begint met een inleiding die 

wordt gevolgd door vier hoofdstukken met daarin elk een op zich 

staand artikel, zie ook Figuur 1 op bladzijde 18. Aan de eerste drie 

artikelen heeft Paul Vlaar bijgedragen en aan het tweede artikel 

heeft ook Tom Elfring meegewerkt16. Na de vier artikelen volgt het 

laatste hoofdstuk waarin ik alle hoofdbevindingen samenvat en 

bespreek, en suggesties doe voor mogelijk toekomstig onderzoek. 

 

 

 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Dit proefschrift gaat over hoe organisaties leren van de ervaring die ze opdoen door 

samen te werken met andere organisaties. Belangrijke concepten die aan de orde 

komen, zijn: allianties, alliantiemanagement-ervaring, alliantiemanagement-

bekwaamheid en leren over alliantiemanagement op organisatieniveau. 

Allianties zijn interorganisatorische relaties tussen tenminste twee onafhankelijke 

organisaties waarbij, over een lange termijn, wordt samengewerkt door waardevolle 

middelen (waaronder kennis) te delen om wederkerige doelen te bereiken. Door samen 

te werken met partners doen organisaties ervaring op met alliantiemanagement. Deze 

alliantiemanagement-ervaring leidt volgens bestaande literatuur tot een zekere 

alliantiemanagement-bekwaamheid van de organisatie, een indicatie van hoe goed die 

organisatie is in het managen van haar allianties. Dit hangt af van het vermogen van de 

                                                        
16 Hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn derhalve in de eerste persoon meervoud geschreven en 
hoofdstukken 1, 5 en 6 in de eerste persoon enkelvoud. 
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organisatie om ervaring met alliantiemanagement te verkrijgen, intern te delen en 

vervolgens toe te passen. Daarbij speelt leren een belangrijke rol. De literatuur 

onderscheidt verschillende typen leren in de alliantiecontext en in dit proefschrift staat 

leren over hoe allianties het best gemanaged kunnen worden centraal. Allianties 

kunnen het bedrijfsresultaat verhogen, maar het is niet makkelijk om ze goed te 

managen. Dit heeft te maken met de complexiteit en onzekerheden die komen kijken bij 

het managen van projecten die organisatiegrenzen overschrijden. Om te profiteren van 

de voordelen van allianties is adequaat management echter een voorwaarde. Dit maakt 

dat het belangrijk is om te weten wat zich afspeelt binnen organisaties wanneer deze 

proberen hun alliantiemanagement te verbeteren naarmate meer ervaring wordt 

opgedaan. De centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift luidt derhalve: 

 

Hoe leren organisaties van alliantiemanagement-ervaring opdat ze hun alliantie-

management verbeteren en hun alliantiemanagement-bekwaamheid ontwikkelen? 

 

Bestaande studies hebben reeds onderzocht in welke mate alliantiemanagement-

ervaring de ontwikkeling van alliantiemanagement-bekwaamheid beïnvloedt. Wat deze 

studies niet onderzoeken, is hoe ervaring wordt gebruikt door organisaties en hun 

managers. Dit leidt tot vragen als: waar bestaat de ervaring uit, waar bevindt het zich in 

de organisatie, wat doen managers met hun ervaring en wat kunnen organisaties doen 

om het leren van alliantiemanagement te faciliteren? Door de concepten van 

alliantiemanagement-ervaring en -bekwaamheid te ontrafelen middels een kwalitatieve 

studie worden in dit proefschrift deze vragen beantwoord. 

Er zijn drie redenen waarom voor een kwalitatieve studie is gekozen. Ten eerste 

bleek uit een paar exploratieve interviews aan het begin van het onderzoek dat 

informatie over allianties van de organisatie als geheel niet voldoende bekend was bij 

een persoon. Tegelijkertijd bleek dat allianties zich lastig over een kam laten scheren, 

wat nader onderzoek naar de precieze kenmerken nodig maakte. Ten tweede wordt 

door het doen van een kwalitatieve studie gehoor gegeven aan oproepen van 

gerenommeerde onderzoekers om de aard van alliantiemanagement-ervaring te 

exploreren door middel van diepte-interviews. Ten derde past een kwalitatieve aanpak 

bij de centrale onderzoeksvraag zoals hierboven geformuleerd. In de discussiesectie 
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worden de theoretische en praktische implicaties van het onderzoek besproken, maar 

eerst volgt hieronder een samenvatting van de vier artikelen (hoofdstukken 2 t/m 5). 

 

Hoofdstuk 2: Typen interorganisatorische relaties 

Om te kunnen overleven in een dynamische context, een omgeving die continu 

onderhevig is aan verandering, kiezen organisaties er steeds vaker voor om buiten de 

grenzen van hun eigen bedrijfsvoering te kijken en hun krachten te bundelen met 

andere bedrijven. Zo werken ze samen met leveranciers, klanten en concurrenten, en 

doen ze dat in allerhande typen samenwerkingsvormen zoals joint ventures of onder 

meer informele voorwaarden. Uit eerdere studies blijkt dat organisaties steeds beter 

worden in het managen van dergelijke samenwerkingsverbanden omdat ze leren van 

opgedane ervaring. 

In de eerste studie (hoofdstuk 2 van dit proefschrift), leggen we uit dat ervaring 

die wordt opgedaan met het managen van het ene type samenwerking verschilt van de 

managementervaring die wordt verkregen met het andere type. We beargumenteren 

dat het soort ervaring afhangt van de mate van intensiteit van samenwerken en het type 

afhankelijkheid tussen de twee partners. Bij intensiteit onderscheiden we twee 

extremen, namelijk transactionele (lage intensiteit) en relationele (hoge intensiteit) 

connecties. Bij type afhankelijkheid onderscheiden we horizontale en verticale relaties. 

Aan de hand van quotes van managers die verantwoordelijk zijn voor verschillende 

typen relaties illustreren we de nuances die komen kijken bij het adequaat managen van 

interorganisatorische relaties. De inkoopmanager die verantwoordelijk is voor 

strategische leveranciersrelaties gaat bijvoorbeeld op een andere manier om met deze 

relaties dan de manager verantwoordelijk voor de partners waarmee gezamenlijk een 

product wordt ontwikkeld. Daarmee maken we duidelijk dat de ervaring die wordt 

opgedaan met verschillende samenwerkingsvormen niet altijd bruikbaar is voor 

toekomstige overeenkomsten. Bepaalde lessen die zijn geleerd over samenwerken 

kunnen zelfs schadelijk zijn voor nieuwe relaties als ze zomaar worden toegepast. Met 

onze bevindingen, voor wat betreft verschillende typen relaties die resulteren in 

verschillende typen ervaring, nuanceren we bevindingen uit eerdere studies over de 

geschiktheid en toepasbaarheid van alle samenwerkingservaring. Tenslotte pleiten we 

ervoor dat organisaties die op zoek gaan naar mogelijkheden tot samenwerking met 

externe bedrijven, rekening moeten houden met de uiteenlopende vaardigheden die 

vereist zijn voor het management van relaties met verschillende partners. 
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De eerste studie is gepubliceerd als boekhoofdstuk en heeft derhalve een 

afwijkende opbouw in vergelijking met de andere drie studies. 

 

Hoofdstuk 3: Fragmentatie van kennis over samenwerken 

Zoals hierboven uitgelegd, bepleiten bestaande studies dat organisaties gaandeweg 

leren hoe ze het beste hun allianties kunnen managen. Met het opdoen van meer 

ervaring vergroten ze dus hun ‘alliantiemanagement-bekwaamheid’. Echter, gezien het 

achterblijvende succes van allianties lijken organisaties het moeilijk te vinden om de 

vluchten te plukken van deze ervaring. Op basis van 84 interviews met 

alliantiemanagers onderzoekt de tweede studie (hoofdstuk 3 van dit proefschrift) 

waarom het voor organisaties lastiger is om te leren van ervaring met samenwerken 

dan bestaande studies ons hebben doen geloven. Daarbij kijken we naar waar ervaring 

zich bevindt in organisaties en hoe organisaties hiervan al dan niet leren. 

De interviewdata laten zien dat het gebeurt dat ervaring met samenwerken niet 

wordt vertaald in grotere alliantiemanagement-bekwaamheid vanwege de zogenaamde 

fragmentatie van opgedane ervaring. Daarmee bedoelen we dat de kennis die is 

verkregen met het managen van allianties dusdanig verspreid aanwezig is in de 

organisatie dat deze vaak niet aanwendbaar is in nieuwe situaties. De kennis blijft 

‘steken’ bij individuen, binnen alliantie portfolio’s (clusters van gelijksoortige allianties) 

en binnen organisatie-eenheden. Deze fragmentatie hindert de toegankelijkheid van 

samenwerkingservaring voor andere mensen binnen de organisatie en de 

toepasbaarheid in nieuwe situaties. Dit verklaart dat, zonder gerichte 

coördinatiemechanismen, ervaring niet automatisch een positieve invloed heeft op 

toekomstig alliantiemanagement. 

Onze resultaten schijnen nieuw licht op bestaande literatuur over de 

ontwikkeling van de bekwaamheid van organisaties om allianties te managen, en 

dragen bij aan het begrip van leren op organisatieniveau in de context van 

alliantiemanagement. Daarnaast verklaren we onder welke condities organisaties niet 

profiteren van waardevolle kennis die zij bezitten. De contributie van de studie is 

tweeledig. Ten eerste breiden we bestaande theorie uit door te laten zien wat gebeurt 

met samenwerkingservaring als organisaties proberen om hun alliantiemanagement te 

verbeteren. We beargumenteren dat het ontwikkelen van bekwaamheid op het gebied 

van samenwerking kan worden gehinderd door de interne 

alliantiemanagementstructuur. Dit heeft implicaties voor (het niveau van) de 
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meetbaarheid van ervaring met en bekwaamheid van het managen van allianties. Ten 

tweede vullen we bestaande studies aan die kijken naar leren op organisatieniveau. 

Zonder uitspraken te doen over gewenste coördinatieniveaus beargumenteren we dat 

onderzoekers, wanneer de effecten van ervaring worden onderzocht, rekening moeten 

houden met de geobserveerde fragmentatie en de benodigde coördinatie. 

 

Hoofdstuk 4: Beschikbaarheid en toepasbaarheid van kennis over alliantiemanagement 

De derde studie (hoofdstuk 4 van dit proefschrift) onderzoekt hoe managers in nieuwe 

situaties gebruik maken van de ervaring die zij eerder hebben opgedaan. Op basis van 

bestaande theorie en de analyse van 81 interviews met alliantiemanagers lichten we toe 

dat managers meer ervaring proberen te verkrijgen en deze beter toepasbaar proberen 

te maken op nieuwe situaties. De verkregen data laten zien dat organisaties hun 

bekwaamheid om allianties te managen vergroten door i) het soort relaties aan te gaan 

waarmee ze al ervaring hebben, ii) partnerorganisaties te selecteren die 

complementaire alliantiemanagement-kennis hebben, en iii) interne kennis aan te 

vullen met externe expertise. Door het toepassen van deze tactieken ontstaat een 

bekwaamheid binnen de organisatie om allianties te managen, maar alleen op een 

lokaal niveau, namelijk dat van het individu of een kleine groep van individuen. Om het 

vervolgens bekwaamheid op organisatieniveau te laten worden, zijn gerichte 

activiteiten nodig die de kennis institutionaliseren. 

De resultaten van deze studie vullen bestaande literatuur aan door het proces 

tussen het hebben van ervaring met allianties en de bekwaamheid om daarmee om te 

gaan aan te scherpen. De contributies raken twee gebieden van literatuur. De eerste is 

het gebied van alliantiemanagement. We zien dat het hiervoor genoemde proces minder 

rechtlijnig is dan eerder werd aangenomen. De lokale bekwaamheid om allianties te 

managen die ontstaat bij (een groep van) managers, wordt pas op organisatieniveau van 

belang na institutionalisering. Zodoende kunnen ervaring met alliantiemanagement en 

alliantiemanagement-bekwaamheid ook lastig aangemerkt worden als concepten op 

organisatieniveau. We zeggen dat een (groep van) alliantiemanager(s) eerst een 

voorlopige, individuele, bekwaamheid ontwikkeld voor het management van allianties. 

Het tweede gebied betreft theorie over leren op organisatieniveau die we toepassen op 

onze bevindingen. We beschouwen de beschikbaarheid en toepasbaarheid van 

alliantiemanagement-ervaring en hoe organisaties deze proberen te vergroten. 
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Zodoende laten we zien wat organisaties en alliantiemanagers feitelijk doen om hun 

ervaring verder aan te vullen en/of te compenseren voor een eventueel gebrek eraan. 

 

Hoofdstuk 5: Configuraties van alliantiemanagement 

Bestaande literatuur over hoe bedrijven vorm hebben gegeven aan hun 

alliantiemanagement heeft zich met name geconcentreerd op de aan- of afwezigheid van 

een zogenaamde alliantiefunctie. Dit centrale punt waar alle activiteit aangaande 

alliantiemanagement wordt overzien en gecoördineerd, moet de bekwaamheid van 

organisaties om hun allianties te managen, vergroten. In een dergelijke functie wordt 

immers samenwerkingservaring vastgelegd en binnen de organisatie verspreid. Tot op 

heden is weinig onderzoek gedaan naar hoe organisaties gebruik maken van een 

dergelijke functie en hoe bedrijven zonder alliantiefunctie leren van het management 

van oude allianties. 

Gebaseerd op de analyse van zes organisaties, biedt de vierde studie (hoofdstuk 

5 van dit proefschrift) nieuw inzicht in eerdere studies die uitgingen van de relevantie 

en noodzaak van een speciale alliantiefunctie. Ik onderscheid drie verschillende 

alliantiemanagement-configuraties binnen de zes onderzochte bedrijven, gegroepeerd 

naar de aan- of afwezigheid van een centrale alliantiefunctie en het wel of niet 

schriftelijk articuleren (documenteren) van kennis over alliantiemanagement. 

Vervolgens wordt duidelijk onder welke condities de verschillende configuraties het 

best tot hun recht komen. 

De studie heeft drie contributies. Ten eerste, door condities af te leiden 

waaronder de verschillende configuraties van alliantiemanagement werken, leg ik uit 

dat het opzetten van een alliantiefunctie niet de enige mogelijkheid is die bedrijven 

hebben om hun alliantiemanagement te verbeteren. De bijbehorende data illustreren de 

variaties die bestaan tussen bedrijven met verschillende configuraties van 

alliantiemanagement. Ten tweede leg ik uit dat de keuze voor het inrichten van een 

alliantiefunctie mogelijk voorbij schiet aan het doel van die functie om meer ervaring 

vast te leggen en deze te vertalen in bruikbare instrumenten voor beter 

alliantiemanagement (zoals checklists en handleidingen). Als alliantiemanagers 

namelijk nauw met elkaar samenwerken in dezelfde afdeling (wat vaak het geval is 

wanneer een alliantiefunctie is ingericht) zien zij minder snel het nut in van het 

documenteren van hun kennis. Ze kunnen dit immers makkelijk in informele settings 

met elkaar delen. Ten derde beargumenteer ik dat bedrijven met gelijke 
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alliantiemanagement-ervaring op verschillende niveaus alliantiemanagement-

bekwaamheid ontwikkelen. Bedrijven zonder alliantiefunctie hebben over het algemeen 

meer lokale alliantiemanagement-bekwaamheid, die verspreid over de organisatie bij 

verschillende (groepen van) mensen bestaat, dan bedrijven met een alliantiefunctie. 

 

Hoofdstuk 6: Discussie 

In hoofdstuk 6 van het proefschrift worden de hoofdbevindingen van het onderzoek 

nogmaals gepresenteerd, geaggregeerd en gegroepeerd aan de hand van drie thema's 

(zie Tabel 12). Hier beperk ik me tot een korte beschrijving van de theoretische en 

praktische implicaties van het onderzoek. 

De theoretische implicaties van het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift 

kunnen worden samengevat in vier hoofdpunten. Ten eerste laat het onderzoek zien dat 

alliantiemanagement-ervaring en -bekwaamheid meer ingewikkelde constructen zijn 

dan tot nu toe werd verondersteld. De grote diversiteit die bestaat aan allianties leidt 

tot een verscheidenheid aan alliantiemanagement-ervaring. Daarnaast hebben 

organisaties meer mogelijkheden dan het inrichten van een alliantiefunctie aangaande 

het organiseren van hun alliantiemanagement-activiteiten. Waar bestaande studies 

weinig aandacht hadden voor de effecten van deze diversiteit op leren over 

alliantiemanagement binnen de organisatie, wordt nu duidelijk welke consequenties de 

diversiteit binnen de hoofdconstructen heeft. In toekomstig onderzoek zal op basis van 

deze nieuwe inzichten meer duidelijkheid nodig zijn over de concepten onder studie en 

de aannames, bijvoorbeeld over de toepasbaarheid van ervaring, die daarbij worden 

gemaakt. Ten tweede hebben mijn resultaten gevolgen voor het analyseniveau van 

toekomstig onderzoek op alliantiegebied. Waar ervaring met en bekwaamheid in 

alliantiemanagement in andere studies constructen op organisatieniveau waren, 

beargumenteer ik dat meer nuance nodig is. Het is niet meteen duidelijk wie of wat 

alliantiemanagement-bekwaamheid bezit: een alliantiemanager, een groep van 

managers of de organisatie als geheel. Zonder (of met beperkte) coördinatie wordt 

alliantiemanagement-ervaring niet gedeeld in een organisatie en bestaat er dus ook niet 

zoiets als de bekwaamheid van een hele organisatie die wordt gevoed door leren van 

ervaring. Ten derde heb ik dit alliantieonderzoek verbonden aan literatuur over leren 

van de organisatie. Door te onderzoeken hoe organisaties steeds beter worden in het 

managen van allianties gaat het onderzoek verder dan slechts vaststellen dat dat 

gebeurt. Daarbij zijn drie dimensies van leren relevant, namelijk hoe leren wordt 
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bereikt, wie of wat leert, en wat wordt geleerd. Dit proefschrift diept deze drie 

dimensies uit en beschrijft dat er barrières zijn om te leren over alliantiemanagement, 

dat vaak lokaal wordt geleerd (op lagere niveaus in de organisatie) en dat wat wordt 

geleerd meer in subsets van bekwaamheid resulteert dan in een bekwaamheid van de 

organisatie. Gerelateerd aan dit laatste punt heeft, ten vierde, het onderzoek implicaties 

voor alliantieportfolio-bekwaamheid. Dit betreft de bekwaamheid van de organisatie 

om om te gaan met alle allianties als geheel (aangezien deze ook elkaar beïnvloeden). 

Het holistische potentieel van het alliantieportfolio van een organisatie kan ondermijnd 

worden door de diversiteit van de verschillende subgroepen van allianties daarbinnen. 

Zo kunnen deze kleinere clusters van gelijksoortige allianties separate bekwaamheid 

met zich meebrengen wat weer invloed heeft op de keuze voor een geschikte 

alliantiemanagement-configuratie.  

De praktische implicaties van het onderzoek zijn drieledig. Ten eerste bepleit ik 

dat de juiste personen moeten worden toegewezen aan de juiste allianties. Daarmee 

sluit ik aan bij de bevinding dat allianties sterk van elkaar verschillen en uiteenlopende 

kwaliteiten nodig zijn om de relaties juist te managen. Ten tweede is het verstandig 

voor bedrijven om in overweging te nemen in hoeverre alliantiemanagement-ervaring 

waardevol kan zijn om te delen binnen de hele organisatie. Vervolgens kan het delen 

van deze ervaring gefaciliteerd worden door alliantiemanagers bij elkaar te brengen. 

Ten derde zouden bedrijven de alliantiemanagement-configuratie moeten kiezen die 

het best past bij hun bedrijfsvoering en het soort allianties dat wordt gemanaged. 

Wanneer bijvoorbeeld (clusters van) allianties sterk van elkaar verschillen heeft het 

minder zin om te investeren in een alliantieafdeling. 

Concluderend geeft dit proefschrift antwoord op de vraag hoe organisaties leren 

van alliantiemanagement-ervaring zodat ze hun alliantiemanagement-bekwaamheid 

kunnen ontwikkelen en hun alliantiemanagement kunnen verbeteren. De diversiteit van 

typen interorganisatorische relaties en de daaruit voortkomende ervaring resulteren in 

een lokale vorm van leren (op individueel, unit of portfolio niveau) dat leidt tot een 

lokale bekwaamheid van (een groep van) managers om (een cluster van) allianties te 

kunnen managen. Als organisaties alliantiemanagement-bekwaamheid op 

organisatieniveau willen ontwikkelen, is coördinatie nodig tussen de lokale 

bekwaamheid die aanwezig is. Een adequate alliantiemanagement-configuratie kan 

hierbij helpen.  
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Als organisaties de moeilijkheden die komen kijken bij leren op organisatieniveau, 

met name als gevolg van de diversiteit van typen interorganisatorische relaties en de 

benodigde coördinatie, kunnen overwinnen, liggen betere prestaties op het gebied van 

alliantiemanagement in het verschiet.  
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