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partners. Such a voluntary resignation of autonomy and control 

does not come easily, but appears to be a necessary leadership 

condition to increase the probability of EPP establishment. EPPs 

are by, their very nature quite demanding, requiring cooperation 

between the staff from both partners who may have different 

concerns, core values and working methods. These challenges 

were typically reflected in all aspects of communication, both 

within and outside the EPP. The process of alignment may be 

beneficial for an effective partnership, but weak alignment 

may create the conditions necessary for social loafing, which 

ultimately causes friction and the exclusion of the partner who is 

deemed insufficiently committed or competent. The importance 

of alignment in the process of an EPP, based on insights obtained 

from the research has been confirmed to calibrate the relational 

processes of leadership, strategy and culture. One particular 

lesson learned from programmes that have established EPPs is 

that partnership development often takes considerable more time 

than originally thought; therefore, patience seems an important 

virtue held by both partners. 

The data analysed in the qualitative test delivered preliminary 

evidence that the concept of the EPAM might help to generate and 

evaluate outcomes, align plans with realistic implementation of 

timeframes and budgets, and empower for-profit and non-profit 

worlds to accomplish societal EPP goals. Notwithstanding the 

above mentioned points, there are lacunas within the process of 

alignment to EPPs that call for clarification. Further research is 

needed to adjust the practice-based indicators within the three 

domains with more overarching theoretical partnership alignment 

concepts, so the chance to reach a successful EPP will be further 

increased in the near future.  

 

2  Samenvatting

In de afgelopen decennia zijn non-profit organisaties geconfron-

teerd met verschillende uitdagingen, waaronder die van een 

overheid die zich op allerlei terreinen terugtrekt. Van oudsher 

dienen de staat en de filantropische sector samen het algemeen 

belang. De staat biedt maatschappelijke voorzieningen, ontwikkelt 

sociale programma’s en financiert publieke projecten; de filantropi-

sche sector levert daaraan een bijdrage met organisatorische 

capaciteit, inhoudelijke kennis en in een aantal gevallen ook het 

budget. Het bedrijfsleven, als derde speler, ziet complexe maat-

schappelijke kwesties niet altijd in lijn met haar zakelijke belang en 

zal slechts in beperkte mate bijdragen aan het vinden van moge-

lijke oplossingen. Aan het einde van de 20e eeuw is er echter een 

nieuwe generatie van ondernemende filantropen opgestaan: zij die 

willen investeren met hun kapitaal, goederen, expertise en/of 

netwerkactiva om daarmee maatschappelijke impact te realiseren. 

Voor deze ‘philanthropreneurs’ (PHs) zijn filantropische bijdragen 

niet meer exclusief verbonden aan barmhartigheid en naastenlief-

de, maar ook aan verschillende vormen van profijt. Door een 

partnership met een non-profit aan te gaan, laten ze hun ambitie 

zien om maatschappelijke kwesties meer zakelijk te benaderen en 

op te lossen. Het beoogde rendement is deels maatschappelijk, 

deels financieel en deels symbolisch. Dit streven past goed binnen 

de huidige tijdgeest, waarbij een bepaalde categorie ondernemers 

naast economische groei ook een zekere maatschappelijke impact 

wil creëren. 

De ambitie van deze ondernemers om in samenwerking met senior 

executives (SEs) van non-profit organisaties iets aan de samen-

leving terug te geven, de persoonlijke betrokkenheid met de doel-

stelling en het symbolisch kapitaal verbonden met dit soort 

investeringen, wordt in de dissertatie beschreven als een ‘entre-

preneurial philanthropy partnership’ (EPP). Hoewel deze vorm van 

filantropie geen equivalent is voor een commerciële manier van 

doneren zoals bijv. sponsoring, wekt een dergelijk partnership wel 
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een paradoxale indruk. Dit omdat de communis opinio ervan uit-

gaat dat zakelijk gewin en maatschappelijke impact tegengestelde 

krachten zijn. Vandaar dat dit fenomeen geregeld onderhevig is 

aan kritiek uit verschillende delen van de samenleving. Daarbij 

lopen de SEs met een dergelijk ondernemend partnership het 

bedrijfsmatige risico van strategische, operationele of culturele 

aansluitingsproblemen. Wanneer de EPP niet oplevert wat ervan 

werd verwacht of plotseling eindigt, dan kan het zelfs de belang-

rijke missie van een non-profitorganisatie direct ondermijnen. Ook 

kan door onbegrip over het te volgen partnership proces het de 

PH frustreren in zijn of haar maatschappelijke ambities. Toch is 

ondanks alle beperkingen een zekere noodzaak om in dit tijds-

gewricht dit soort cross-sector partnerships te creëren die mensen, 

middelen en expertise samenbrengen met als doel om de vaak 

complexe maatschappelijke vraagstukken op een innovatieve en 

duurzame manier op te lossen. 

Bij de totstandkoming van een EPP ontstaat er een dynamische 

omgeving met verschillende actoren en waarbinnen mogelijkerwijs 

een aantal onzekerheden zich kunnen voordoen, die de samenwer-

king kunnen vertragen of doen stopzetten. Het is voor non-profits

belangrijk om tijdig het effect van de bedrijfsmatige processen te 

herkennen en te interpreteren, omdat deze wellicht een kanteling 

van het eigen charitatieve businessmodel impliceert. Het is dan ook 

de vraag op welke manier ze kunnen omgaan met dit soort onderne-

mende vormen van filantropie, waar niet alleen het maatschappelijke 

doel maar ook reputatiemanagement of rendementsoverwegingen 

een rol kunnen spelen. Op het moment PHs en SEs met elkaar in 

gesprek gaan kan deze onwennigheid over en weer leiden tot een 

soort Babylonische spraakverwarring, met alle nadelige gevolgen 

van dien. De dynamiek van het maatschappelijk middenveld en de 

terugtrekkende overheid dwingen non-profitorganisaties echter om 

tijdig en passend te reageren op het concept van EPP. Het besluit-

vormingsproces van non-profit organisaties ten aanzien van EPPs en 

de meer zakelijke insteek van PHs daarbinnen, zijn nog relatief 

onontgonnen terreinen waar verder onderzoek z’n vruchten kan 

afwerpen. In dit proefschrift is gezocht naar theoretische overwe-

gingen om een model te ontwikkelen dat het inrichtingsparadigma 

beschrijft in het geval dat een PH en een SE in een EPP gezamenlijk 

aan het werk willen gaan, waarbij de maatschappelijke impact en het 

zakelijke profijt twee kanten van dezelfde medaille vormen. Dit 

onderzoek is gericht op het selecteren van onderscheidende 

partnership-domeinen waar dwingende keuzes voor beide partners 

worden verwacht, met elk een aantal kwalificerende indicatoren die 

het wordingsproces van een EPP effectief kunnen begeleiden. 

Duurzame maatschappelijke veranderingen kunnen wellicht alleen 

ontstaan wanneer de SEs op zoek gaan naar innovatieve manieren 

om de samenwerking met PHs te mobiliseren en vice versa. 

Wanneer deze twee partijen een dialoog aangaan, vinden ze elkaar 

allereerst in een gezamenlijke, veelal persoonlijke ambitie om een 

maatschappelijke probleem bij de wortel aan te pakken, alhoewel 

de weg er naar toe divers kan zijn. In het kader van dit onderzoek 

werd een literatuurstudie uitgevoerd om een voorlopige theore-

tisch kader van EPPs te schetsen, wat later werd getoetst bij een 

groep van Nederlandse PHs en SEs. Door een reeks van verken-

nende, semi-gestructureerde interviews is een beter inzicht ver-

kregen in de meest relevante domeinen en indicatoren die de mate 

van afstemming zouden kunnen bepalen. Deze domeinen zijn: 

leiderschap, als verbindende kracht; strategie, de richting gevende 

kracht; en cultuur, de aandrijvende kracht. Het resultaat bood 

inzichten om het theoretische kader meer nauwkeurig te formu-

leren en gaf ondersteuning aan verdere bestudering van de 

geselecteerde indicatoren waardoor er een beter inzicht zou 

kunnen ontstaan van hoe de twee betrokken partners hun eigen 

bijdrage kunnen vertalen naar de soms innovatieve mogelijkheden 

om hun maatschappelijke impact te verbeteren. De resultaten van 

het kwalitatieve onderzoek werden gebruikt om het voorlopig 
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theoretisch kader van entrepreneurial philanthropy alignment aan 

te passen en op onderdelen te verbeteren zodat het kon dienen als 

een conceptueel raamwerk voor het uiteindelijk model.

Het belang van het fenomeen alignment is sinds het eind van de 

jaren ‘70 van de vorige eeuw binnen het bedrijfsleven erkend en 

gedocumenteerd en staat hier voor het procesmatig bouwen aan 

een langetermijnrelatie met zowel alle interne als externe stake-

holders. In het onderzoek is er focus op het fenomeen van align-

ment omdat gebleken is dat bedrijven en non-profitorganisaties er 

bewust naar streven om evoluerende doelstellingen en maat-

schappelijke veranderingen effectief te kunnen koppelen. Hoewel 

alignment vaak in wetenschappelijke management literatuur is 

besproken, is het tot nu toe nog hoogst zelden verklaard in relatie 

tot een EPP. Het theoretisch kader van alignment is bij een EPP 

erop gericht om binnen de domeinen leiderschap, strategie en 

cultuur een inhoudelijke dialoog te creëren die de realisatie van 

duurzame maatschappelijke impact kan faciliteren. Het lijkt erop 

dat de ontwikkeling van een EPP meer vereist dan het simpelweg 

koppelen van ambities, middelen en organisaties, om zo een 

gezamenlijk innovatief systeem te ontwikkelen dat de kracht van 

marktwerking binnen de civil society weet te exploiteren. 

Binnen het bedrijfsleven is het proces van alignment traditioneel 

gericht op de werkzaamheden die het management uitvoert om 

samenhangende doelen (zoals op het gebied van financiën, marke-

ting, verkoop, personeelsbeleid) beter en sneller te realiseren. 

Binnen een EPP daarentegen is alignment erop gericht om de 

ondernemingsgerichte aanpak in balans te brengen met die van de 

non-profit sector, op een manier dat deze effectief de beoogde 

maatschappelijke verandering kan realiseren. Alignment kan in dit 

proces worden gedefinieerd als de mate waarin de individuele 

leden van het EPP zijn gemotiveerd om zich conform de geformali-

seerde doelstellingen van het partnerschap te gedragen en er 

effectief aan bij te dragen. De strategische relevantie van 

alignment faciliteert op de middellange termijn het ontstaan van 

betrokken relaties, met als resultaat het effectiever of sneller 

realiseren van de doelstellingen van het EPP. Alignment zal naar 

verwachting een zorgvuldig afgestemde planning vereisen, de 

bereidheid om regelmatig te evalueren en aanpassingen te doen, 

en medewerkers te selecteren die zich betrokken en verantwoorde-

lijk voelen voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke 

impact. Deze uitkomsten kunnen het resultaat zijn van een 

gezamenlijke missie en visie, maar veelal is er sprake van een 

constante en intensieve dialoog tussen beide partners. 

De resultaten van het onderzoek naar het conceptueel raamwerk 

gaven richting aan het ontwikkelen van een theoretisch entre-

preneurial philanthropy alignment model (EPAM) dat PHs en SEs 

op weg kan helpen om belemmeringen binnen een EPP uit de weg 

te ruimen en daardoor de prestaties van het partnerschap als 

geheel verhogen om een groter filantropisch effect te creëren 

(Figuur A). Het model gaat uit van een drietal domeinen waar-

binnen een geselecteerd aantal indicatoren een rol spelen in de 

totstandkoming van een EPP, waarbij de rol van road map lijkt te 

zijn weggelegd voor het fenomeen van alignment. Een dergelijke 

road map dat in het complexe partnership process de verbanden 

tussen verschillende deelprocessen zichtbaar maakt en stimuleert, 

Figure A  Entrepreneurial Philanthropy Alignment Model (EPAM) in hoofdlijnen

Strategy

Domains Road Map EPP

Leadership

Culture

Alignment
Entrepreneurial 
Philantrophy
Partnership
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blijkt voor de organisatie van een EPP essentieel om tot de kern 

door te dringen en de grote lijnen zichtbaar te houden. De aanpak 

heeft vooral meerwaarde omdat binnen een EPP soms wegen 

parallel lopen, bijvoorbeeld in planuitwerking en in combinatie van 

bestuurlijke en inhoudelijke stappen. Door de focus op alignment 

ontstaat wellicht niet alleen overzicht, maar ook draagvlak voor de 

aanpak. Het hieruit voortvloeiende theoretisch model is tijdens een 

vervolgonderzoek empirisch getoetst onder de twintig deelnemers 

van tien bestaande EPPs in Nederland.

Dit vervolgonderzoek gaf aanleiding om de ontwikkelde definitie 

van het EPAM verder te verfijnen, de indicatoren in het  samen-

werkingsproces vast te stellen en de verwachtingen van beide 

partners over het EPP over en weer te managen. De primaire 

onderzoeksvraag was om te bepalen of het EPAM helpt om te ver-

klaren of een EPP tussen een PH en een SE tot stand kan komen, of 

niet. Partners gaven in bijna alle gevallen aan dat na een enthousi-

aste initiële start het aanmerkelijk meer tijd had gekost om elkaar 

te leren begrijpen dan vooraf verwacht. Geduld werd beschouwd 

als de meest belangrijke randvoorwaarde voor de totstandkoming 

van een EPP. Voor wat betreft de domeinen werd duidelijk dat 

leiderschap en cultuur het meest belangrijk zijn en de geformu-

leerde strategie een soort noodzakelijk kwaad was omdat in de 

praktijk steevast bleek dat deze iteratief tot stand kwam. De maat-

schappelijke uitdagingen vragen weliswaar om een planmatige aan-

pak, echter in de uitvoering bleek dat alignment binnen het domein 

van leiderschap en de gemeenschappelijke partnership cultuur het 

meest belangrijk waren om dit systematisch tot stand te kunnen 

brengen. De daarbij betrokken indicatoren binnen de drie domeinen 

werden verschillend beoordeeld, waardoor voor de praktische 

uitwerking van EPPs betere accenten kunnen worden gelegd. De 

conclusie is dat de onderzoeksvraag positief kan worden beant-

woord en dat het EPAM een bijdrage levert aan een beter inzicht 

over wat tussen beoogde partners werkelijk van belang is bij de 

totstandkoming van een EPP, waarmee het model kan bijdragen 

aan een meer zakelijke en duurzame oplossing van een maatschap-

pelijk probleem.

Op conceptueel niveau werd vastgesteld dat het vertrouwen, de 

bereidheid om te coördineren en het interne begrip en betrokkenheid 

belangrijke indicatoren zijn om de verwachtingen van beide partners 

beter af te stemmen. Daarbij speelt het symbolisch rendement, ver-

taald naar een versteviging van de maatschappelijke reputatie van de 

PH een rol, net als het risicodragende karakter van de samenwerking 

waardoor vooraf ook werd gesproken over de mogelijke exit. De grote 

uitdaging lag in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke partner-

schapsvisie waarin de autonome partijen op onderdelen wilden afzien 

van suprematie en toezicht, terwijl ze zich aan de andere kant ook 

bezig hielden met het planmatig organiseren. Het op dergelijke wijze 

vrijwillig afstand doen van zelfstandigheid en controle ging niet 

gemakkelijk, maar lijken eveneens randvoorwaarden te zijn om de 

kans op het creëren van een EPP te vergroten. Vandaar ook dat EPPs 

die door hun opzet en aard veeleisend zijn, een samenwerking tussen 

de medewerkers van beide partners verlangen die de doorgaans 

verschillende belangen, kernwaarden en werkmethoden moet kunnen 

verbinden. Deze uitdaging werd gereflecteerd in alle aspecten van de 

interne en externe communicatie rond het EPP. 

De volgende vijf punten zijn gebaseerd op inzichten uit het 

onderzoek en lijken van belang om bij aanvang van een EPP te 

onderkennen:

1  EPPs moeten de uiteenlopende doelstellingen van economische, 

maatschappelijke en symbolische aard goed op elkaar weten af te 

stemmen;

2  EPPs ontwikkelen zich op ad-hoc en iteratieve manier, wat een 

bepaalde mate van onzekerheid met zich mee brengt over zowel de 

voortgang, als in het eindresultaat;
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3  Leiderschap in EPPs is niet machtsneutraal, en samenwerking zal 

plaatsvinden binnen de bestaande managementasymmetrie wat tot 

fricties kan leiden;

4  Structurele aandacht voor het proces van alignment rond leider-

schap, cultuur en ook strategie binnen EPPs versterkt de kans van 

slagen ervan;

5  EPPs zijn exploratief van karakter en kosten aanmerkelijk meer tijd 

en aandacht dan vooraf verwacht. 

 

De ontwikkeling en werkwijze van EPPs zoals gevonden in de litera-

tuurstudie plus de resultaten van het kwalitatieve onderzoek,  

structureren de kennis over de totstandkoming van EPPs en gaven 

richting aan het formuleren van een vijftal afzonderlijke, soms 

overlappende, processen die een dergelijk partnerschap bepalen. 

Elk van deze processen hangt samen met een of meerdere varia-

belen zoals gedefinieerd in het EPAM en zijn tevens volgtijdelijk:

A Het ontwikkelen van een EPP-plan;

B Het betrekken van EPP-medewerkers;

C Het vermarkten van de EPP-strategie;

D Het bevorderen van de EPP-cultuur;

E Het meten van de EPP-impact.

Een goed inzicht over de inrichting en werking van deze vijf proces-

sen kunnen een centrale rol spelen in het opzetten van een EPP. Uit 

het onderzoek blijkt dat na initiële discussies over hun gedeelde 

maatschappelijke ambities, de persoonlijke ‘klik’ tussen de PH en 

SE, cruciaal is voor het ontwikkelen van een EPP-plan. Aangezien 

de ontwikkeling van het EPP-plan een iteratief proces lijkt te zijn, is 

het gewenst om ruimte te scheppen om voortdurend wijzigingen 

aan te kunnen brengen. Als er duidelijke verschillen in het perspec-

tief ontstaan, is het zinvol gebleken dat deze eerst worden opgelost 

voordat verder wordt gewerkt aan de planvorming. Daarbij wordt 

nadrukkelijk een beroep gedaan op de leiderschapsvaardigheden 

van beide partners. Dit om alle geselecteerde medewerkers bij het 

plan te kunnen betrekken en om ervoor te zorgen dat hun aandacht 

erbij blijft zodat de beoogde maatschappelijke impact kan worden 

gerealiseerd. 

Een intensieve samenwerking tussen de geëngageerde mede-

werkers van beide partnerorganisaties en degenen die eindverant-

woordelijk zijn voor het partnerschap is cruciaal om de 

maatschappelijke effecten van een EPP te kunnen optimaliseren. 

De combinatie van betrokkenheid  van de leiding en het vermark-

ten van de gekozen EPP-strategie kan deze interpersoonlijke 

samenwerkingscultuur bevorderen, waardoor alle relevante infor-

matie beter zal worden gedeeld en de verdere ontwikkeling van het 

EPP effectief kan worden ondersteund. Zodra het plan bij de 

partnerorganisaties intern is opgezet, kunnen de partners het EPP-

actieplan gaan uitrollen om zo de beoogde maatschappelijke 

bijdrage te gaan realiseren. Evaluatie van de individuele bijdragen 

van beide partners kan gericht zijn op de meetbare maatschap-

pelijke impact, vooral ook omdat dit de meest geëigende indicator 

is voor de mate van succes van het EPP. In de evaluatie hiervan zal 

veelal ook rekening worden gehouden met de mate van alignment 

tussen beide partners. Hierbij wordt verwezen naar het laten 

aansluiten van organisatieculturen, wat de basis lijkt te zijn voor 

het creëren van een meer duurzame band tussen beide partners, 

wat dankzij een wederzijds vertrouwen, een meer open informatie-

uitwisseling mogelijk maakt. Niettegenstaande de resultaten van 

het onderzoek, er zijn nog steeds een aantal lacunes in het part-

nership proces die om nadere opheldering vragen. 

Vervolgonderzoek lijkt wenselijk om de praktijkgerichte indicatoren 

verder aan te scherpen met meer overkoepelende, theoretische 

partnership alignment concepten, zodat de kans van slagen van 

een EPP in de nabije toekomst verder kan worden vergroot. 

 


