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1 Inleiding 

1.1 Innovatie 
Innovatie staat tegenwoordig hoog op de agenda, zowel op regionaal, nationaal als inter-
nationaal niveau. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele innovatieplatforms die tot stand zijn 
gekomen. In het kader van de Lissabon-agenda (SER, 2009) is  innovatie één van de kern-
punten van het beleid van de Europese Unie. Innovatie wordt door de overheid als nood-
zaak gezien om economische groei te realiseren. De achterliggende gedachte daarbij is, dat 
de traditionele Europese productie-industrie minder concurrerend op de wereldmarkten is. 

Op innovatiegebied onderkennen we voor Nederland een aantal sterkten die vooral op 
het gebied van de output liggen. Wat het aantal patenten betreft staan we in de index op 
de derde plaats. Hetzelfde geldt voor het aantal wetenschappelijke en technische publi-
caties en de export van creatieve diensten. Ondanks deze sterke punten blijkt Nederland 
in de Global Innovation Index (GII, 2011) te dalen. Stonden we in 2010 nog op de acht-
ste plaats, voor 2011 staan we op de tiende plek. Deze daling wordt vooral veroorzaakt 
door Nederlandse zwaktes. Deze liggen vooral op het inputgebied, in feite de aanjagers 
van de innovatie. Wat betreft investeringsklimaat, ook in relatie tot het onderwijs, scoort 
Nederland laag. Hetzelfde geldt voor het gebruik van duurzame energie, inclusief de ‘eco-
logische footprint’. Ook wat betreft het aantal afgestudeerden in wetenschap en techniek 
blijft Nederland achter (GII, 2011). 

Voorst zijn productie en levering van goederen en diensten in de tijd veranderd. Waar 
vroeger een bedrijf alle activiteiten en processen zelf uitvoerde, opereert men tegenwoor-
dig in een (virtueel) netwerk van partners. 
Vanaf de tachtiger jaren hebben bedrijven als Philips en IBM hun gesloten innovatiewerk-
wijze ingeruild voor een open setting, in de vorm van een netwerk, mét andere bedrijven. 
Chesbrough (2006) introduceerde ‘open innovation’ waar veel bedrijven zich door laten 
inspireren. Bedrijven realiseren 20 procent (30 procent van hun Research en Development) 
van hun activiteiten via samenwerkingen. Dit is de laatste jaren alleen nog maar gestegen 
(Kale, Singh & Bell, 2009). 

innovatie door netwerken met ‘altruïsme, 
vertrouwen, redelijkheid en vrijgevigheid’ 
als basis 

j a n j u r r i ë n s
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Figuur 1: Van een traditionele naar een virtuele (netwerk)organisatie ( Jurriëns, 2005) 

1.2  Samenwerking en netwerken 
De relaties tussen kopende en leverende organisaties wordt steeds meer gekarakteriseerd 
door samenwerking en partnerschap in een keten of netwerk. In het netwerktijdperk 
neemt het aantal externe relaties toe en worden relaties steeds belangrijker. De ultieme 
vorm is het virtuele netwerk waar per ‘case’ een netwerk georganiseerd wordt en de klant-
leverancier rol vervaagt. De focus verschuift van op efficiency gerichte uitbesteding naar 
op effectiviteit gerichte samenwerking. 

Dat de netwerken(economie) niet nieuw zijn bewees Justus Lipsius, een Zuid Nederlandse 
humanist, filoloog en historiograaf eind zestiende eeuw. Om zijn politieke en economische 
invloed te vergroten onderhield hij in die tijd (eind zestiende eeuw) in Europa, een net-
werk van 750 relaties (Mout, 2001). Dit om de politieke invloed van de leden van het net-
werk te vergroten. En met succes. Vier maal wordt hij tot rector magnificus van de Leidse 
Universiteit gekozen. Toen hij hoogleraar werd in Leuven kreeg hij in 1595 van koning 
Filips II de erefunctie van officiële geschiedschrijver. In 1599 bezochten de aartshertogen 
Albert en Isabella een les van hem en hij wist door de inhoud van die les, soberheid en 
menslievendheid, driehonderd arrestanten vrij te krijgen. In 2005 eindigde Lipsius op 
plaats 227 in de Vlaanderen als grootste Belg.
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2 Spanningsveld 

2.1  Samenwerkingen gaan ook vaak fout 
Ondanks het steeds meer samenwerken via een netwerk of alliantie, moet ook gesteld 
worden dat samenwerkingen “tend to high failures rates” (Dyer & Singh, 2009). 
Meer dan 50% van de allianties falen (Duijster, e.a., 2004; Dyer & Singh, 2009; Helmink, 
e.a., 2000; Lunnan & Haugland, 2008). De ramp die in het voorjaar 2011 de zendmast 
Bovensmilde trof, een constructie waarin vele partijen samenwerkten, onderstreept dit. 
Samenwerkingen blijken te veel op afhankelijkheid (Beinhocker, 2009) en macht gebaseerd 
te zijn. Jurriëns (2005) stelt dat de keten coördinatie te veel verschuift van markt en modu-
laire complementariteit naar gebondenheid en hiërarchie. Deze samenwerking is te veel 
“loose coupled” (een netwerk behoeft stabiliteit) en gebaseerd op waardegeneratie voor 
één dominant bedrijf en niet voor het netwerk. 

Voorts zorgen inkoopportfoliomodellen, als meest toegepaste gereedschap in de 
inkooppraktijk, niet altijd voor een succesvolle samenwerking zorgen. Binnen alle model-
len is het model van de grondlegger Kraljic (1983) het meest bekend, maar ook veel bekri-
tiseerd. In het bijzonder zou toepassing van portfoliomodellen contraproductief werken 
met betrekking tot het omgaan met macht en risico (Dubois & Pedersen, 2002). Daarnaast 
zou de methodologie een reactieve houding in de hand werken betreffende het veranderen 
van de bestaande machtsrealiteit (Cox, 1997). 
Behalve de hierboven vermelde kritiek is er ook kritiek geleverd op de portfoliomodellen 
met betrekking tot meer fundamentele punten. Coate (1983) stelt dat portfoliomodellen 
de neiging hebben te resulteren in strategieën die onafhankelijk van elkaar worden ingezet. 
Zij gevende onderlinge afhankelijkheden tussen twee of meer onderwerpen in een matrix 
niet weer. In plaats daarvan concentreren zij zich op afzonderlijke producten (Ritter, 
2000). Omdat portfoliomodellen beperkt zijn tot het analyseren van producten in een dya-
dische context, wat wil zeggen een één op één relatie, zijn zij niet in staat om alle aspecten 
te ondervangen die als vitaal worden beschouwd voor koper-leverancier relaties (Dubois 
& Pedersen, 2002). Al met al zijn dit voldoende redenen om innovatie via samenwerking 
binnen partnerschappen als alternatief voor inkoopportfoliomodellen te zien. 

2.2  En niet alleen in de private omgeving 
In instellingen en de overheid zien we een gelijke ontwikkeling met een iets ander karak-
ter. De ketengerichte benadering kan ook in het sociale domein een sterke klantgerichtheid 
teweeg brengen, maar dit is geen eenvoudige opgave. De bedoelde sterkere klantgerichtheid 
botst met de traditionele, zelf gedefinieerde, rolopvatting van de overheid waarbij doelmatig 
en verantwoord voorop staat. En dit uit zich in wet- en regelgeving en financieringsstromen, 
die de cliëntgerichtheid dwarsbomen. De bureaucratische houding wordt goed weergegeven 
in de, in het begin van deze eeuw bekende, commercial van de ‘paarse krokodil’. 
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3 Ontwikkelingen op het gebied van innovatie 

Om zicht te kunnen krijgen op het vakgebied innovatie door samenwerking, is het van 
belang de daaraan ten grondslag liggende maatschappelijke ontwikkelingen, en de invloed 
daarop van de kredietcrisis, helder te hebben. We behandelen hier deze verschillende ont-
wikkelingen. 
De eerste betreft de veranderde klanteneisen. Klanten worden veeleisender en hun behoeften 
worden specifieker (Berghuis & Den Butter, 2009; Jurriëns, 2005). Daarbij is de klant niet 
meer bereid om voor specifieke hoogkwalitatieve producten extra te betalen. Het vereiste 
Operational Excellence niveau wordt steeds hoger (Treacy & Wiersema, 1994, 2004). Ten 
slotte stijgen de eisen betreffende duurzame productie en distributie. Een ‘carbon footprint’ 
geldt als standaard-vereiste bij het leveren van een product. In de praktijk blijken organisa-
ties moeite te hebben om aan de hiervoor geschetste hogere verwachtingen te voldoen door 
de beperkingen die er aan hun traditionele organisatie van hun bedrijfsprocessen kleven 
(Duijsters e.a., 2004; Jurriëns, 2005; Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2005). 
Ten tweede blijkt dat de tijd en inspanning relatief groot is om binnen vakdisciplines tot 
innovaties te komen. De vakgebieden hebben zich al sterk ontwikkeld en de echte door-
braken al in de laatste decennia gerealiseerd. Innovaties binnen vakdisciplines blijken in de 
praktijk veel inspanning te kosten (Kale, Singh & Bell, 2009). 
Ten derde verschuift de concurrentie steeds meer naar concurrentie van ketens. In een 
keten worden, op de lange termijn traditionele marktwerking en hiërarchische afhankelijk-
heid gecombineerd. Deze ontwikkeling vond het eerst plaats in de ‘automotive’ sector. 

Organisaties trekken zich terug op hun kernactiviteiten (Hamel & Prahalad, 1994); de 
handel verschuift van lokaal naar regionaal niveau (Berghuis & Den Butter, 2009) en er 
vinden schaalvergroting- en centralisatietendensen plaats. In de macro-economie wordt 
deze verschuiving productiefragmentatie genoemd, er wordt meer samengewerkt met 
andere organisaties. 

In een keten opereren onafhankelijke organisaties die samenwerken. De leverancier moet 
echter wel leveren, ondanks zijn onafhankelijkheid (Lazarini, 2001). Deze verschuiving 
naar ketens heeft (Verhallen e.a., 2004) als consequentie dat er tevens een relationele 
stroom, vertrouwen genaamd, ontstaat. Het vertrouwen binnen de keten is zo belangrijk 
dat bij gebrek eraan het functioneren van een keten achteruit gaat (Beinhocker e.a., 2009; 
Benkler, 2006). 

In de ketens in de private sector blijken de dominantie van bijvoorbeeld de ’retailers’ 
Ahold, C&A en Hornbach vergaande de marktwerking te verstoren. Hetzelfde geldt voor 
hoe Apple betreffende haar iPad concept de partners domineert in haar voorwaarden. 
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Ten slotte bevinden de westerse economieën zich in een transformatie naar een kennis-, 
creatieve en beleveniseconomie (Pine & Gilmore, 2000, Jacobs, 2001). Business verschuift 
daarbij van de harde structuurkant naar de zachtere kant. Landbouw en industrie verdwij-
nen niet, maar het dienstenelement in de economie neemt relatief toe, al is het maar omdat 
de arbeidsproductiviteit in die laatste sector niet zo snel verhoogd kan worden. Voor 
Nederland geldt een soortgelijke ontwikkeling: van de harde industrie naar de kennisindu-
strie (Jacobs, 2001; 2005) en dienstverlening (De Jong, 2009). 
In de voorbije tien jaar verschoof het accent meer naar de culturele sector (Caves, 2000; 
Throsby, 2001) en het cultureel ondernemerschap (Ebbers & Wijnberg, 2009) de crea-
tieve sector (Florida, 2005; Landry, 2000) en de beleveniskant van de economie (Pine & 
Gilmore, 2000). 

4 Het begrip innovatie 

Internationaal wordt de definitie van de OESO (Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling) voor innovatie gebruikt: ‘Nieuwe producten, organi-
satie processen en organisatorische veranderingen die welvaart en welzijn creëren’. Dit 
sluit aan bij de tegenwoordig veel gehanteerde term sociale innovatie: ‘The generation and 
implementation of new ideas about people and their interactions within systems’ en maat-
schappelijke innovatie is: ‘een breed maatschappelijk vernieuwingsproces waarbij het de 
uitdaging is om een duurzame samenleving te creëren, duurzaam moderniseren’ (Rotmans, 
2005). 

Waar aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw de focus van innovatie vooral 
gericht was op techniek en technologie, evolueerde deze zich tussen de jaren dertig en 
tachtig van de vorige eeuw naar de toevoeging organisatie en marketing (Freeman, 1974; 
Schumpeter, 1934). Deze ontwikkeling sluit aan bij de genoemde definitie van de OESO. 
Aan het einde van de vorige eeuw kwamen daar de begrippen sociaal en politiek bij. Om 
aan het begin van de 21ste eeuw nog aangevuld te worden met de begrippen arbeidsorga-
nisatie en benutting van competenties. 

De ontwikkeling van het begrip innovatie loopt parallel met de ontwikkeling van de focus 
van bedrijven. Waar in de eerste helft van de vorige eeuw de focus sterk op producten en 
haar ontwikkeling gericht was, ontwikkelde deze zich in de tweede helft via de gerichtheid 
op business tot focus op competenties. Hier voegen wij aspecten aan toe, liggend in de 
explicitering van het begrip portfolio van relaties (zie figuur 2.). 

han business publications december 2011, nummer 7
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Figuur 2: Naar relatiemanagement ( Jurriëns, 2005) 

Daarbij moet gedacht worden aan het Nederlandse onderzoek van Jacobs en Snijders 
(2008) naar routines in het innovatieproces. Deze liggen vooral op samenwerken in de zin 
van waardegenererende netwerken. Op snijvlakken van technologieën vanuit multidisci-
plinariteit; en gericht op relatie (transactie) niveau (Amabile, 1987; Buono, 1997). Via deze 
nieuwe samenwerkingen zijn organisaties in staat om nieuwe business concepten te reali-
seren (Berendsen e.a., 2007). 

Binnen dit netwerk denken is een omslag gemaakt naar relatiegericht denken, zonder 
daarbij de in de 90’er jaren verworvenheden van het competentiegericht denken (Hamel 
& Prahalad, 1993) teniet te doen. Dit betekent dus veelal het versterken of samenvoegen 
van sterkten of zwakten. Deze samenvoeging kan een drietal karakteristieken ‘Economies’ 
onderkennen, te weten ‘economies of scale’ (schaalvoordelen), ‘economies of skill’ (instru-
mentvoordelen) en ‘economies of scope’ (proces- en strategievoordelen). Elk van deze 
vereist een eigen manier van samenwerking. 

Echter waar bij het competentie denken alleen naar de eigen competenties gekeken wordt, 
wordt in het relatie denken naar de competenties van de leden van het netwerk gekeken. 
Het relatie denken richt zich op relatieoptimalisatie in een netwerk. Belangrijk zijn vragen 
als hoe kan ik als organisatie tot de beste prestaties komen, door met welke partners uit 
het netwerk samen te werken? Werk ik nog wel met de juiste partners in mijn netwerk of 
moet ik met andere partners in het netwerk gaan samenwerken en/of andere partners aan 
het netwerk toevoegen? 
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5 Innovatie en samenwerking, wat te verbeteren? 

5.1  Algemeen 
Nu het innovatief vermogen van ondernemingen van steeds groter strategisch belang 
wordt, zullen organisaties manieren moeten bedenken waardoor de innovatieve professio-
nals, de vormgevers van innovatie, worden gestimuleerd en uitgedaagd om meer te innove-
ren door kennis, kunde en inzichten met elkaar te delen en nieuwe kennis te ontwikkelen. 

De daadwerkelijke benutting van complementaire kennis, kunde en inzichten van partijen, 
op inhoudelijk gebied alswel managerial, hangt af van de samenwerking tussen leden van de 
partijen en hun vermogen om complexe problemen op te lossen en kennis te ontwikkelen. 

Er zijn, zoals eerder gesteld, echter maar weinig succesvolle samenwerkingen. Deze 
nieuwe manier van samenwerken, op het gebied van kennisontwikkeling, vraagt om net-
werkbenadering als een lerende op- en instelling. Wil men deze netwerkeconomie verder 
vormgeven dan dient naar alle aspecten van het bedrijfsmodel, de organisatie vormgegeven 
te worden (Treacy & Wiersema, 2004). Het bedrijfsmodel is het samenhangend geheel van 
processen (inclusief de ondersteunende ICT/WEB 2.0) en organisatiestructuur, cultuur en 
leiderschap en als laatste contractering. Deze aspecten hebben we ook gehanteerd om de 
faal- en succesfactoren van samenwerkingen te rangschikken in figuur 3. 

Aspect Succes-/faalfactor Bron

Processen en (organi-
satie) structuur

Integreer de samenwerking in een netwerkstruc-
tuur/WEB 2.0

Jacobs, 2008

Partner niet in staat de benodigde competenties 
te leveren/ beste mensen

Duijsters,2002;  
Jacobs, 2008

Geen samenwerkingsprogramma Jurriëns, 2005

Operationele problemen Duijsters, 2002

Ontwerp te complex Jurriëns, 2005

Cultuur en leiderschap Te sterk verschillende cultuur Duijsters, 2002

Onvoldoende commitment van de top/medewerkers Jacobs, 2008; Jurriëns, 2005

Gebrek aan vertrouwen/ communicatie Duijsters,2002; Jurrïens, 2005

Contractering Geen duidelijk waarde creatie potentieel/ambitie/
uitdaging

Jacobs, 2008; Jurriëns, 2005

Intentie niet duidelijk/geen gezamenlijke visie/
business model

Jacobs, 2008; Jurriëns, 2005

Mis match/afstemming van de partner strategie/
doelen

Duijsters, 2002; Jurriëns, 2005

Maatschappij en klant georiënteerd Jurriëns, 2005

Figuur 3: Succes-/faalfactoren samenwerking naar diverse aspecten 

han business publications december 2011, nummer 7
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Uit dit overzicht blijkt dat het ons niet ontbreekt aan goede oplossingen voor samenwer-
kingen maar aan een goede uitvoering daarvan door gebrek een aandacht voor innovatief 
en leervermogen! Hoe werk je en leer je samen opdat deze samenwerking tot een succes 
leid. Houdt daarbij rekening met de partner waar je mee samenwerkt. Justus Lipsius, die 
daaraan toevoegt “Altruïsme, redelijkheid en vrijgevigheid als basis’’ en doe dat in de geest 
van JustusLipsius. Bowles (2006) stelt zelfs dat groepen met een altruïstisch of onbaat-
zuchtig karakter in competitie het langer volhouden dan ander groepen. 

Op de verschillende aspecten, processen en (organisatie)structuur, cultuur en leiderschap 
en tot slot contractering, wordt hier verder op ingegaan. 

5.2  Processen en (organisatie)structuur 
Open innovatie
De invulling van innovatieprocessen wordt veelal opgehangen aan bestaande denkwij-
zen en modellen, hoe met innovatie omgegaan moet worden. De Rooij (2010) noemt de 
volgende modellen in haar overzichtsstudie betreffende: Nationaal Innovatie Systeem 
(van het Ministerie van Economische Zaken en de OECD), het Cyclisch Innovatiemodel 
van Berkhout, het Multi-level model van Drift (faculteit Sociologie van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam), het eerder genoemde Open Innovatie Model van Chesbrough en 
ten slotte het Cyclische Model van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 
Zij onderkent dat de meesten zich focussen op innovatie door samenwerking van ver-
schillende en meer diverse partijen, niet meer denken in een lineair innovatie proces en de 
innovatieprocessen anders willen organiseren. Jacobs & Snijders Innovatie Routine Model 
(2008) moet ook in de hier geschetste lijn gepositioneerd worden. 

Op deze wijze wordt een netwerk gecreëerd met minder afhankelijkheden in één setting 
(Duijsters et al., 2004). Samenwerking wordt dan meer gebaseerd op vertrouwen (‘an 
interaction flow’) en waarde voor de partners (Benkler, 2006; De Jong, 2009; Duijsters et 
al, 2004). Vertrouwen is gebaseerd op ‘Shared Economic Values’ voor al de participanten 
in het netwerk (De Langen, 2010). Deze nieuwe configuratie van samenwerking heeft con-
sequenties voor alle professionals (kenniswerkers, de hoog opgeleide vakspecialisten) en 
organisaties in het netwerk (Edquist et al, 2001). 

De verschillende samenwerkingsvormen zijn de volgende (Jurriëns, 2001; Jurriëns e.a., 
2004, Kaats e.a., 2005): de transactie, de uitbesteding, de verkenning en de alliantie. De 
transactie is gericht op effectief en efficiënt bestellen/leveren. Bij een uitbesteding wordt 
een bedrijfsfunctie uitbesteed welke niet tot de eigen kernactiviteiten en wel tot de kern-
activiteiten van een potentiële partner behoort. De verkenning wordt gehanteerd om van 
elkaar te leren en/of gezonde voorwaarden te creëren voor het uitvoeren van de opdracht. 
Tenslotte wordt de alliantie gebruikt voor een intensieve samenwerking met een hoge mate 
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van wederkerigheid en exclusiviteit. Alliantie is overigens een begrip dat wordt gebruikt 
om een relatief grote variatie aan samenwerkingstypen te duiden. De eerste twee vormen 
van samenwerking kunnen we contracteren met een uitgebreid en gedetailleerd contract, 
een ‘complete contract’. De twee laatste vormen van samenwerking kunnen niet zo gede-
tailleerd en uitgebreid beschreven worden, een dergelijk contract noemen we een ‘incom-
plete contract’ 

Netwerken en allianties 
Een netwerk definiëren we als “een set van allianties die samenwerken vanuit kennis 
aanwezig bij de medewerkers, ingebed in de organisatie en bij klanten, waarbij afhanke-
lijkheid, strategische keuzen en betrokkenheid van het topmanagement centraal staan’’ 
(Duijsters et al. 2004). Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige combinatie van ver-
schillende vormen van samenwerkingen en doelen (Duijsters & Hagedoorn, 2002). Een 
netwerk is de breedste en meest ontwikkelde vorm van samenwerking. Deze vorm van 
samenwerking, ook wel alliantie genoemd, overstijgt de operationele functionele samen-
werking tussen bedrijven door haar strategische en langere termijn karakter. In dat kader 
speelt sociaal kapitaal, vertrouwen (Verhallen e.a., 2004), commitment en wederzijds voor-
deel een grote rol, zoals verderop nog aan de orde komt. 

Werken in een alliantie anders is dan in een traditionele organisatie. Dit heeft gevolgen 
voor de relaties die alliantieleden met elkaar en met het alliantiemanagement ontwikkelen. 
Het eerste kenmerk van een alliantie is gelegen in het feit dat in een alliantie professionals 
werken. Deze professionals zijn meestal gespecialiseerd op een bepaald vakgebied wat ze 
van waarde maakt voor de alliantie. Deze personen zijn hoog opgeleid en zijn gewend aan 
een hoge mate van autonomie en verantwoordelijkheid (Keller, 2006). Dit heeft gevolgen 
voor de wijze van aansturing en daarmee voor beste passende leiderschapsstijl. Binnen een 
alliantie moeten professionals de ruimte krijgen om hun taak uit te voeren. Bij professionals 
vraagt men zich regelmatig af of ze commitment tonen ten opzichte van een organisatie of 
van een beroep. In een alliantie is men sterk betrokken bij het vakgebied (Tam e.a., 2002). 
Daarnaast heeft de alliantie een hoge mate van virtualiteit. De leden communiceren vaak vir-
tueel (Mead, 2001) en zien elkaar maar weinig face-to-face. Face-to-face contact zorgt ervoor 
dat een groep een eenheid wordt en elkaar snel goed leren kennen (Kratzer e.a., 2005). Als 
ze elkaar niet goed kennen, is het niet mogelijk om zich in de ander te herkennen, terwijl dit 
juist belangrijk is om belangenverschillen te overkomen (Kratzer e.a., 2005). 

Ook hebben de partners in een alliantie vaak verschillende organisatieculturen. Cultuur is 
het geheel aan normen, waarden, opinies en manier van denken dat gedeeld wordt door de 
leden van een organisatie (Schein, 1986). Dit uit zich onder andere in de manier van wer-
ken, manier van communiceren en sociale regels. 
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De diversiteit in cultuur kan tot allerlei misverstanden leiden. De ene partij kan heel 
meegaand zijn, terwijl de andere partij snel de discussie aangaat. Het kiezen van partners 
met gelijke waarden en normen wordt door vele onderzoekers van groot belang geacht 
(Buono, 1997). Als laatste is een alliantie van tijdelijke aard. De tijdelijkheid van een alli-
antie motiveert leden niet om te investeren in de relatie, omdat de relatie uiteindelijk weer 
gedeeltelijk teniet gedaan wordt. Het is daarom moeilijker relaties op te bouwen met de 
alliantieleden (Ellemers e.a. 1997). Omdat de alliantie ingebed is in een netwerk van part-
ners, is het wel goed mogelijk dat men de collega’s weer in een andere alliantie treft. Niet 
investeren in collega’s kan op die manier ook in de toekomst nog effect hebben op de 
manier van samenwerken. 

Relatiegericht denken wordt niet bij elke samenwerking op dezelfde wijze ingevuld en is 
afhankelijk van een aantal aspecten, in eerste instantie van het verschil tussen inkoopportfolio 
versus netwerk. De inkoopportfoliobenadering lijkt in tegenstelling te zijn met de netwerkbe-
nadering (Gelderman & Van Weele, 2005). Echter individuele koperleverancierrelaties blijven 
van groot belang, ook vanuit een netwerkperspectief (Brennan & Turnbull, 1999). 

Ook is het erkend dat dyadische betrekkingen, de één op één relaties, de bouwstenen zijn 
van netwerken. Blijkbaar moeten bedrijven hun dyadische uitwisselingsrelaties met leve-
ranciers en klanten besturen (Gelderman, 2003). Håkansson (1995) meent dat industriële 
netwerken niet kunnen worden bestuurd. 

Waarschijnlijk, ook volgens Gelderman (2003), is het zinvol om te onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om ideeën en concepten vanuit de netwerkbenadering 
over te brengen naar een portfoliobenadering. Toevoeging van elementen uit de 
netwerkbenadering zou een organisatie kunnen behoeden voor een te rigide toepassing 
van algemene portfolioinkoopstrategieën. 

WEB 2.0 
Wie netwerk in het huidige tijdperk zegt, zegt ook Web 2.0, sociale netwerken en sociale 
media (Benkler, 2006; Leadbeater, 2007; Tapscott & Williams, 2008). En daarmede wordt 
direct een relatie gelegd naar de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT. De 
term Web 2.0 is voor het eerst gebruikt door O’Reilly (2007). Hij hanteert de definitie: 
“Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the 
internet as platform, and an attempt to understand the rules for success on that new plat-
form. Chief among those rules is this: Build applications that harness network effects to 
get better the more people use them.”

Web 2.0 geeft de paradigmashift voor websites aan naar een interactief platform dat van 
diverse nieuwe web applicaties gebruik maakt. De expansie van HTML (Hyper Text 
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Markup Language), XML (Extensible Markup Language), JavaScript en ‘serverside scripting’ 
zijn de meest belangrijke technologieën die de ontwikkeling van Web 2.0 faciliteerden. 

Sociale media geven weer hoe de mensen hun nieuws en informatie/content waarnemen, 
onderscheiden en delen. Het is een combinatie van technologie en gedrag, die een trans-
formatie betekent van een monoloog (één naar velen) naar een dialoog (veel naar veel) 
(webpronews). 
Een definitie van sociale media is: ‘a category of sites that is based on user participation 
and user-generated content. They include social networking sites like LinkedIn, Facebook, 
or My Space, social bookmarking sites like Del.icio.us, social news sites like Digg or 
Simpy, and other sites that are centered on user interaction’ (Lazworld, 2009). 

Een sociaal netwerk wordt door Ellisonm, Steinfeld en Lampe (2007) als volgt 
gedefinieerd: ‘web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-
public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they 
share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by 
others within the system’. 

Web 2.0 ligt in de praktijk dicht bij sociale media: ‘Social media describes the online 
technologies and practices that people use to share opinions, insights, experiences, and 
perspectives’. Het kan gebruik maken van verschillende uitingsvormen als tekst, images, 
audio en video. Sociale media maken veelal gebruik van technologieën als blogs, mes-
sage boards, podcasts, wiki’s. Voorbeelden van sociale media applicaties zijn: Wikipedia, 
MySpace (social networking), Gather.com (social networking), YouTube (video sharing), 
Second Life (virtual reality), Digg (news sharing), Flickr (photo sharing) en Miniclip 
(game sharing). 

De ontwikkeling van Web 1.0 naar 2.0 laat de mogelijkheden voor co-creatie en 
crowdsourcing (Fu, Liu & Wang, 2007; Howe, 2006) sterk toenemen. Ze geeft de par-
ticipant meer toegang tot diversere informatie. Een goed voorbeeld is de onlangs geïn-
troduceerde Wiki’s, een applicatie dat de gebruiker de mogelijkheid biedt om innovaties 
te creëren en zich te laten ontwikkelen op een webbrowser. Het begrip ‘user generated 
content’ is hiermede geïntroduceerd. Op deze wijze ontwikkelen websites zich tot een 
platform voor interactieve web applicaties. Dat betekent dat de web applicaties zich vooral 
richten op het participatieve en samenwerkings aspect, het delen, creëren en het gebruiken 
van kennis van andere groepen gebruikers en communities (Boulos & Wheelert, 2007). 
Een ander aspect waar Web 2.0 zich onderscheidt van 1.0 betreft de bredere toegang tot 
WWW. De gebruiker kan naast de computer nu ook mobiele telefoons, Pda’s, gaming con-
soles en automatische control consoles gebruiken voor deze toegang (Kaplan & Haenlein, 
2009; comshore, 2009). 
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Innovatie in clusters en stedelijke gebieden 
Tot slot moeten we stellen dat wanneer de innovatie zich uitbreidt tot innovatie in een 
cluster of stedelijk gebied (Jane Jacobs, 1961; Scott, 2000), de innovatiemodellen c.q. 
-processen uitgebreid moeten worden met relaties naar overheden en zelfs concurren-
ten (Jurriëns, 2005). Denk dan aan Silicon Valley, Health Valley, maar ook de modewijk 
Klarendal in Arnhem. Hier ontstaan naast een ketenrelatie ook een ‘lagen’-relatie (Jurriëns 
e.a., 1994) waar in onderlinge samenhang de prestatie vormgegeven wordt.  

5.3  Cultuur en leiderschap 
Samenwerking en vertrouwen 
Voor samenwerking geldt (het bezit van) sociaal kapitaal (bestaande uit, onder meer 
vertrouwen en een goede reputatie) als één van de belangrijkste succesfactoren. Het 
opbouwen en behouden van sociaal kapitaal kan opportunistisch gedrag en onzekerheid 
verminderen. Opportunistisch gedrag krijgt minder kans bij veel sociaal kapitaal tussen 
samenwerkende partijen. 

Als de verwachtingen hoger zijn, kunnen mensen meer ondernemen met elkaar. Het ver-
moeden is dat voor de instandhouding van sociaal kapitaal activiteiten van vrijwillig indi-
vidueel engagement een grote rol spelen (Hazeu, 2000). Hij zegt ook dat mensen betere 
resultaten bereiken wanneer ze condities realiseren waar wederkerigheid, reputatie, en ver-
trouwen kunnen helpen om de sterke verleiding te weerstaan van opportunistisch gedrag. 

Volgens Coleman (1998) in Slangen (2003) is sociaal kapitaal de structuur van relaties tus-
sen actoren, die productieve activiteiten stimuleren. Sociaal kapitaal is dan gedeelde kennis, 
normen en waarden, en verwachtingen betreft patronen van interactie voor herhalende 
activiteiten (Hazue, 2007, 119-123). Sociaal kapitaal bestaat uit de componenten vertrou-
wen, betrokkenheid en wederkerigheid, de ‘zachte menselijke’ kant. 

Sociaal kapitaal, en dus ook vertrouwen en reputatie, kan op individueel- of persoonlijk-, 
organisatie- en institutioneel niveau worden beschreven. Op individueel niveau gaat het 
om de mate waarin een persoon investeert in relaties met anderen. 
Op organisatie- en institutioneel niveau is het resultaat van die individuele vermogens: de 
bevordering van gedeelde normen en waarden, van gevoelens van solidariteit en andere 
sociale factoren, als voorwaarde voor een goed functionerende maatschappelijk orde 
(Hazeu, 2007). 

Vertrouwen (van der Meer et al, 2005) laat zich in een drietal componenten opsplitsen, te 
weten contractueel vertrouwen, competentieel vertrouwen en goodwill vertrouwen. Ze 
stellen ook dat dit vooral voor de laatste twee vormen geldt als de transactionele relaties 
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intenser en langduriger worden en er veel onzekerheid in de omgeving gekoppeld aan een 
hoge afhankelijkheid van elkaar aanwezig is. Deze situatie geldt meer en meer voor uitbe-
stedingen. 

Vertrouwen zorgt ervoor dat partijen zich minder snel opportunistisch zullen gedragen. 
Volgens Van der Meer et. al (2005) houdt vertrouwen ook in dat men risico’s accepteert 
door afhankelijkheid, gecombineerd met en gebrek aan sturing. Wanneer mensen elkaar 
vertrouwen dan zijn ze bereid informatie uit te wisselen, samen te werken en transacties te 
doen (Slangen, 2003). De assumptie die hieraan ten grondslag ligt is dat het verbreken van 
afspraken in het heden de waarschijnlijkheid vermindert dat partijen in de toekomst zullen 
samenwerken: ‘Future interactions permit the players to reward and punisch eachother’. 
Bij het vaststellen van het contract speelt de toekomst dus een belangrijke rol. Hierdoor is 
een partij als hij meer voordeel behaalt dan de ander, toch minder snel geneigd zich oppor-
tunistisch te gedragen. 

Bij een hoger vertrouwen zal een eenvoudiger contract opgesteld worden en in die zin 
minder transactiekosten met zich meebrengen. Indien partijen zich toch opportunistisch 
gedragen, worden zij hiervoor gestraft door andere partijen omdat dit ten koste zal gaan 
van hun reputatie als betrouwbare partner (Poppo & Zenger, 2002). Behalve sociaal kapi-
taal is cultureel kapitaal van belang, de competenties en het leervermogen om innovatief te 
kunnen zijn (Bourdieu, 1986; Throsby, 1999). 

Innovaties worden gerealiseerd in een uitdagende en lerende omgeving, waarin profes-
sionals zich vrij voelen om elkaar op te zoeken en in staat worden gesteld vrijelijk na te 
denken over een uitdagend thema waar zij persoonlijke bij betrokken zijn. De omgeving 
van professionals houdt niet op bij de grenzen van de eigen organisatie. Via allerlei virtu-
ele netwerken onderhouden professionals contacten met gelijkgestemden over de gehele 
wereld. Daarnaast hebben professionals een relatie met hun management waar ze ook mee 
moeten samenwerken en die voor een innovatieve en lerende omgeving moeten zorgen. 

Professionals en management 
Professionals en manager hebben elkaar nodig. Ze kennen een bepaalde onderlinge afhan-
kelijkheid. De creatieve professional heeft geld nodig om zijn vak uit te oefenen terwijl de 
financieel gedreven managers ‘inhoud’ nodig heeft om omzet en winst te maken. Figuur 4. 
geeft de traditionele voorbeelden van organisaties waar professionele managers met een 
financieel resultaat verantwoordelijkheid, tegenover de professional met een inhoudelijke 
verantwoordelijkheid. Tevens mag er vanuit gegaan worden dat elke partij, zo je dat al zo 
wilt noemen, op zijn of haar gebied, management versus inhoud, beter is dan de andere 
partij. 
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Uitgever Hoofdredacteur

Zorgbestuurder Medisch specialist

Bestuur/directie in het onderwijs Hoogleraar/lector/leraar

Figuur 4: Managers versus professionals 

In de praktijk kan echter gesteld worden dat de professional het aan het verliezen is van 
de financieel gedreven manager. De uitgevers hebben de strijd gewonnen. De quote van 
een personeelslid bij een uitgeverij: ‘Vroeger zeiden we meneer tegen de redactieleden, nu 
tegen de uitgever!’. Bij het onderwijs geldt hetzelfde voor het bestuur, het lesgeven lijkt 
tot een fabriek verworden, en het lijkt dat de medisch specialisten, het ook gaan verliezen 
van de zorgbestuurder. Opmerkelijk in de zorg is het feit dat de andere groep professio-
nals in die omgeving, de verpleging, de strijd al verloren heeft, mede door toedoen van de 
medisch specialisten. 

De huidige literatuur over het aansturen van de professional, benadrukt deze strijd en het 
verschil en kijkt dan vooral vanuit het gezichtspunt van de professional. Er moet vooral 
minder gemanaged worden (Weggeman, 2007). Dit terwijl professionals op zich, veelal bij 
het opzetten van een nieuwe organisatie of het bepalen van de strategie van de organisatie, 
de inhoud als alleen zaligmakend stellen, terwijl in de praktijk ze vaak blijven steken in de 
inhoud en niet altijd even effectief zijn! 

Samenwerking tussen managers en professionals 
Innovatie is een zaak van de professionals zelf, zij moeten zich verleid en uitgedaagd voe-
len om met elkaar een aansprekend vraagstuk op te willen lossen en iets geheel nieuws 
te bedenken. Een manager die de illusie heeft dat dit autonome vrije denkproces valt te 
managen of anderszins valt aan te sturen, zal bedrogen uitkomen. Een verleidingsstrategie 
kan wel effectief zijn. Aan managers de taak om te veranderen in inspirerende leiders, die 
medewerkers de vrije hand en vrij baan geven om te leren en zich te ontwikkelen (cultu-
reel kapital te ontwikkelen). Aan kenniswerkers de taak eenzelfde vorm van inspirerend 
leiderschap te laten zien om van en met elkaar te leren en op een effectieve wijze nieuwe 
kennis te ontwikkelen. Ondanks dat een aantal managers zien dat ‘meedoen’ van de pro-
fessionals essentieel is voor het slagen van een innovatie en een aantal professionals zien 
dat ook het ‘faciliteren’ van een manager essentieel is voor het slagen van een innovatie, 
blijkt nog dat er te veel een strijd gevoerd wordt tussen managers en professionals en 
omgekeerd. Innovatie gebeurt bovendien vaak op projectbasis in netwerken van multidis-
ciplinaire partners (Buono, 1997). 

Vanwege deze verschillende inhoudelijke achtergronden en verschillende belangen, is juist 
het beïnvloeden van goede samenwerking van groot belang. Collega’s uit een samenwer-
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kingsverband betreffende innovaties, hebben niet dagelijks met elkaar contact en vaak 
bestaat er een fysieke afstand tussen groepsleden. Het is dan moeilijker om te sturen op 
taken en output. Daarnaast zijn deze groepsleden experts op verschillende vakgebieden 
en zijn ze een hoge mate van autonomie gewend. Deze kenmerken vragen om een vorm 
van leidinggeven die zich richt op de sociale processen binnen de kennisprocessen om op 
die manier kwaliteit en resultaat te waarborgen. De strijd tussen managers en professio-
nals moet omgebogen worden naar een samenwerking tussen beiden. Deze samenwerking 
moet de eigen karakteristieken van elke functie in tact laten en vanuit respect en comple-
mentariteit ingevuld worden. 

De derde generatie van het management van professionals is de basisvorm van de integrale 
beheersing en richt zich op de relaties tussen de verschillende activiteiten. De beheersing 
van de processen wordt niet als een op zichzelf staand proces gezien. Integrale beheersing 
sluit dan aan bij continue procesbeheersing. De inrichting van de professionele organisa-
tie is afgestemd op de wijze van besturing en management. Kenmerken van een integrale 
beheersing op organisatie-inrichting (structurerings)-gebied zijn gedecentraliseerde activi-
teiten en ‘selfcontained tasks’, daarnaast speelt ook een snelle informatievoorziening. 

Professionals en manager moeten daarbinnen meer samenwerken en minder in hiërarchi-
sche structuren denken. Wij praten meer over een rolverdeling dan een hiërarchie, de één 
kan niet zonder de andere, ze hebben elkaar nodig. De kenniswerker brengt de inhoude-
lijke kennis of vakkennis, terwijl de manager de stuurkennis en de meer randvoorwaar-
delijke kennis brengt. Bijvoorbeeld: een tijdschrift is succesvol als er goede artikelen in 
staan, echter ze moeten wel op tijd aangeleverd worden en gecompleteerd worden met 
advertenties(-inkomsten) om de continuïteit van het tijdschrift te waarborgen. Dit bete-
kent ook dat in organisaties waar minder kenniswerkers zitten, of andere profileringen van 
organisaties e.d., een andere manier van sturing c.q. management opportuun kan zijn. Niet 
elke organisatie verdient dezelfde sturingswijze. 

Transformationeel leiderschap 
Niet alleen kennis is een bekwaamheid, ook leiderschap is een competentie, als het vermo-
gen wat het individu bezit om richting te geven aan het bereiken van doelen, van zichzelf 
en van anderen. Duidelijk is dat de traditionele beheersingsmethoden, gericht op inhou-
delijke aspecten en een optimale bezetting van de kenniswerker, niet meer voldoen. Er 
moet op een minder traditionele manier beheerst worden, transformationeel leiderschap en 
groepscommitment zijn daar goede voorbeelden van. 

Transformationeel leiderschap is het beïnvloeden van groepsleden door ze te motiveren 
en vertrouwen te geven in hun capaciteiten zodat ze boven de norm gaan presteren (Bass, 
1985; Dvir, Eden, Avolio & Shamir, 2002). Wat direct duidelijk wordt is dat transforma-
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tioneel leiderschap stuurt op processen en op houding en niet op taken. Een transfor-
mationeel leider probeert de processen en houding te stimuleren door groepsleden aan 
te spreken op persoonlijke behoeften die consistent zijn met de doelen van een alliantie 
(Bass, 1985). 
Om boven de norm te presteren moeten groepsleden wel weten dat ze het kunnen en dat 
het zinvol is. Een voorbeeld is dat professionals in een alliantie zich niet alleen in hun 
vakgebied moeten verdiepen, maar ook in aangrenzende vakgebieden. Hiervoor kunnen ze 
wellicht een stimulans gebruiken. 

Volgens Podsakoff e.a. (1990) en Bass (1985), legt een transformationeel leider zich toe op 
een zestal handelingen. De eerste is het formuleren van een visie. Een goede visie geeft een 
helder beeld van hoe de alliantie er in de toekomst voor zou moeten staan en motiveert 
leden om naar dit beeld te streven. Een visie kan de leden aanspreken omdat het een inspi-
rerend en aantrekkelijk toekomstbeeld schetst, een toekomst die ze graag werkelijkheid 
zien worden (Keller, 2006). 
De tweede is het vervullen van een voorbeeldfunctie. Een voorbeeldfunctie neemt de 
leider in door zelf het gedrag te vertonen dat het succes van de alliantie bevordert. Hij 
moet open staan voor de andere leden, hen willen helpen en zelf ook met creatieve ideeën 
komen (Shamir e.a., 1993). 
Als derde bevordert hij de acceptatie van doelen. Acceptatie van doelen is absoluut van 
belang om groepsleden naar dat doel toe te laten werken. Binnen een alliantie is dit een 
extra uitdaging want de alliantiepartners hebben vaak uiteenlopende wensen en belangen. 

Toch zal een leider voor ieder groepslid het doel zo moeten belichten dat het ook voordeel 
heeft voor de afzonderlijke partners. Als vierde stelt de leider hoge verwachtingen voor 
prestaties. Het stellen van hoge verwachtingen motiveert de leden om ook aan die ver-
wachtingen te voldoen, want daarmee bevestigen ze hun eigen expertise (Bass, 1985). Het 
vijfde betreft het geven van individuele steun. Dit kan door een alliantie lid mogelijkheden 
te bieden om ideeën te uiten en initiatief te nemen. Dat geeft hem het gevoel dat hij ertoe 
doet. Wanneer iemand zich gesteund voelt, is hij bereid om meer initiatief te nemen en 
meer risico te lopen (Shamir, House & Arthur, 1993). Als laatste biedt de leider intellectu-
ele stimulans. Dit kan een leider doen door leden anders naar een probleem te laten kijken 
en ze te stimuleren ook eens vanuit een ander perspectief bepaalde ideeën te beoordelen, 
waardoor er openheid ontstaat voor nieuwe gezichtspunten (Shin & Zhou, 2003). 

Groepscommitment 
Groepscommitment wordt in de social identity theory beschreven als hoe personen hun 
identiteit afleiden van de sociale groepen waartoe ze behoren. De groepen waar een per-
soon lid van is geven inhoud aan de identiteit van een persoon, omdat ze iets zeggen over 
wat een persoon doet in het dagelijks leven of wat zijn interesses zijn. Iemand die deel uit 
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maakt van een sportteam is blijkbaar iemand die sociaal is, competitief is en het belangrijk 
vindt om gezond te leven. De groepen waartoe een persoon behoort zeggen dus iets over 
die persoon. Deze theorie verklaart ook waarom personen soms handelen als lid van een 
groep (Ashforth & Mael, 1989; Tajfel, 1978). Het zelfbeeld dat iemand ontleent aan een 
groep is de basis voor het gedrag van die persoon in de groep (Taifel & Turner, 1986). Als 
iemand zichzelf identificeert met de groep, zal hij ook gedrag vertonen dat gunstig is voor 
de groep, want daarmee ondersteunt hij ook zijn eigen identiteit.

Hoe meer iemand zich identificeert met een groep, hoe meer hij zijn gedrag zal afstem-
men op die groep. Dat kan bijvoorbeeld door het ondersteunen van doelen van de groep, 
zoals bij een sportteam het winnen van de wedstrijd. Dit versterkt ook het zelfbeeld van 
de sporter. 
In allianties vindt hetzelfde proces plaats. Een alliantie kan beschouwd worden als een 
sociale categorie, waartoe de alliantieleden behoren. Een alliantielid kan zich in meer of 
mindere mate identificeren met een alliantie en dit heeft gevolgen voor zijn gedrag in de 
alliantie. Deze identificatie is sterk verwant aan het concept groepscommitment. 
Groepscommitment is gedefinieerd als de houding van een individu jegens de groep 
bestaande uit een sterk geloof in en acceptatie van de doelen van de groep, de wil om 
behoorlijke inzet te leveren ten behoeve van de groep en een sterke wil om lidmaatschap 
van de groep te behouden (Mowday e.a., 1982). Tevens is er een sterk gevoel van persoon-
lijke verbondenheid met de groep, waardoor het succes of falen van de alliantie gekoppeld 
wordt aan persoonlijk succes of falen (Ellemers, 1997). Deze definiëring maakt duidelijk 
dat bij commitment een identificatieaspect centraal staat. Omdat een individu zich herkent 
in de doelen van een alliantie, ontstaat er een situatie waarin het succes van de alliantie ook 
het succes van het individu betekent. Daarom wil hij lidmaatschap van de alliantie behou-
den. Hun doelen komen immers overeen. Dit heeft als gevolg dat hij ook gedrag gaat ver-
tonen dat het succes van de groep zal bevorderen (Ellemers e.a., 1997). 

Aan groepscommitment liggen volgens de Social Identity Theory (SIT) drie mechanismen 
ten grondslag (Ellemers e.a., 1997, Epitropaki & Martin, 2005). Het eerste mechanisme 
is zelf-categorisatie, wat inhoudt dat mensen vanuit cognities en sociale interactie sociale 
categorieën vormen. Ze schrijven zich vervolgens toe aan die categorieën, omdat dat hun 
positie in het sociale leven verduidelijkt en zij hieraan hun sociale identiteit ontlenen. 
Personen nemen kennis van en deel aan sociale processen, waardoor ze zichzelf als deel 
van die sociale categorie beschouwen. Het gaat dus om het feit dat iemand weet dat hij lid 
is van de alliantie, bijvoorbeeld omdat hij vaak contact heeft met de andere leden. 
Het tweede mechanisme is groepswaardering en betekent de mate waarin de groep positief 
beoordeeld wordt door het groepslid (Ellemers e.a., 1997). Simpelweg een kwestie van 
trots zijn op de alliantie en er een hoge status aan toekennen. Dit is een voorwaarde voor 
zelfcategorisatie, want personen schrijven zichzelf niet toe aan groepen die ze niet waarde-
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ren. De groep waartoe je behoort, zegt immers ook iets over jezelf. 
Het derde mechanisme is persoonlijke verbetering (self-enhancement) wat inhoudt dat 
lidmaatschap een beloning tot gevolg moet hebben en de zelfwaardering van een individu 
moet vergroten (Epitropaki & Martin, 2005). Een voorbeeld hiervan in een alliantie is dat 
ontwikkeling in de alliantie ook de expertise van de leden vergroot. Deze drie mechanis-
men zijn volgens de SIT de basis voor groepscommitment. 

Transformationeel leiderschap en groepscommitment 
Kark & Shamir (2002) beweren dat transformationeel leiderschap een positief effect heeft 
op groepscommitment, omdat deze vorm van leiderschap het zelfbeeld van werknemers 
verbindt met de groep en een groepsidentiteit creëert. De leider creëert een groepsidenti-
teit door de leden een visie te schetsen en doelen te stellen. Een visie geeft inhoud aan de 
activiteiten die de leden uitvoeren, omdat ze in een groter geheel passen. De doelstelling 
is een belangrijke maatstaf voor wat wel en niet bij de alliantie hoort. Door het creëren 
van een groepsidentiteit schept hij als het ware een sociale categorie waaraan de leden 
zich kunnen toeschrijven. Groepsleden krijgen dan een helder beeld over de identiteit van 
de alliantie en kunnen hun persoonlijke identiteit daaraan verbinden. Dit hangt samen 
met het feit dat de leider ervoor moet zorgen dat de groepsleden de doelen accepteren. 
Een mogelijkheid is om de doelen te verbinden aan de doelen van de individuele leden. 
Hiervoor zal hij de leden persoonlijk moeten steunen en aandacht geven aan wat zij 
belangrijk vinden en hun verschillende doelen en belangen boven tafel te krijgen. Als die 
bekend zijn, kan hij de verbinding maken tussen persoonlijke en groepsdoelen. Er is dan 
sprake van persoonlijke verbetering. Als de doelen van de alliantie overeenkomen met de 
doelen van het groepslid, dan heeft het realiseren van die doelen ook voor het groepslid 
voordelen. Het succes of falen van de alliantie wordt dan verbonden aan het succes of 
falen van het groepslid. Als de leider wil dat de leden het lidmaatschap van de alliantie wil-
len behouden, dan zal hij de waardering voor de groep moeten verhogen. 

Door de groepsleden intellectueel te stimuleren en hoge verwachtingen aan hen te stellen, 
ervaren de groepsleden het lidmaatschap van de alliantie als een uitdaging. Dat doet hen 
vermoeden dat de alliantie iets te bieden heeft en daardoor zal de groepswaardering van de 
leden stijgen. Door zelf openlijk de status van de alliantie uit te dragen, kan de leider het 
gevoel van status overdragen op de groepsleden. Hij is dan een voorbeeld voor hen. De 
leider kan de groepsleden overtuigen van de waarde van de alliantie door zijn eigen waar-
dering te communiceren (Van Helden & Jurriëns, 2009). 
Voor groepsleden van een alliantie is transformationeel leiderschap in het bijzonder 
belangrijk. In een alliantie wordt groepscommitment grotendeels beïnvloed door de 
manier waarop de groepsleden zijn georganiseerd en hun relatie met leidinggevenden  
(Tam e.a., 2002). 
De manier waarop zij georganiseerd zijn in een alliantie is echter niet bevorderlijk voor 
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groepscommitment. De signalen die daarvoor zorgen, ontbreken namelijk in een virtu-
ele werkomgeving (Wiesenfeld e.a., 1999), zoals bijvoorbeeld eenzelfde werklocatie, de 
gebouwen, kleding en manier van communiceren. Voor groepscommitment in een allian-
tie is men dus afhankelijk van de relatie met de leidinggevenden. Dit brengt leiderschap 
als belangrijkste determinant naar voren. In een alliantie is transformationeel leiderschap 
geschikt omdat de groepsleden van een alliantie professionals zijn die geen behoefte heb-
ben aan een autoritaire leiderschapsstijl, maar aan flexibiliteit en autonomie (Reed, 1996). 

5.4  Contractering 
Contracten zijn essentieel 
Contracten zijn essentieel voor organisaties en worden gebruikt om complexe samen-
werking mogelijk te maken (Vlaar, Van den Bosch & Volberda, 2005). In de juridische 
adviespraktijk wordt dan ook veel aandacht besteed aan het verwoorden van door de par-
tijen beoogde (rechts)gevolgen. Bij een eerste verkenning van de literatuur over contrac-
ten blijkt dat contracten incompleet zijn. Ze zijn vaag en zwijgen over belangrijke zaken 
(Maskin & Tirole, 1999). Er blijken theorieën en praktische redenen te zijn die dit verkla-
ren. Een manager balanceert in de praktijk tussen de gewenste harde theorie en zijn in de 
praktijk veel meer op de zachtere theorie gebaseerde gedrag. 
Opportunistisch zegt de manager niet te willen zijn, het is echter de vraag of hij het toch 
niet is, zoals de theorie ook aangeeft. Op basis van eigen onderzoek (Jurriëns, 2009) zijn 
we tot uitspraken gekomen die hierna naar aan de orde komen. 
Bij managers spelen dilemma’s bij het afsluiten van contracten voor samenwerking met 
partners: Baseer ik de samenwerking op vertrouwen of moet er een strak contract lig-
gen? Wat zet ik in het contract en wat houd ik er buiten? Ben ik überhaupt in staat om de 
samenwerking volledig te specificeren? Hoe opportunistisch gedraag ik me bij het afslui-
ten van een contract? 
Men zegt dat compleetheid nagestreefd wordt terwijl ze in de praktijk dat niet doen om zo 
flexibiliteit in het contract, vooral voor zichzelf, te creëren. De meeste contracten zijn dus 
bewust incompleet. 

Incomplete contracten 
Incompleetheid van contracten is aan de orde gesteld in de transactiekostentheorie. 
Centraal in deze theorie staan de transactiekosten: ‘Transaction costs are those costs 
associated with an economic exchange that vary independent of the competitive market price 
of the goods or services exchanged’ (Robins, 1987). Volgens de transactiekostentheorie is het 
voor partijen onmogelijk om contracten volledig te specificeren (Williamson, 1987). 

Na de introductie van het incomplete contract door de transactiekostentheorie is het 
gebied van incomplete contractering (Crocker & Reynolds, 1993) opgekomen. 
Ze stelt dat partijen niet zo compleet mogelijke contracten willen. Ze worden bewust 
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incompleet gelaten, zodat ruimte is om details in te vullen als zich onvoorziene omstan-
digheden voordoen (Crocker & Reynolds, 1993). Ten slotte is er ook nog de relationele 
contracttheorie, die uitgaat van vertrouwen in plaats van gespecificeerde contracten: 
‘Hoger vertrouwen geeft incompletere contracten’. 

Het is nu de vraag bij wie het gelijk ligt: Williamson (1996), die er vanuit gaat dat de soci-
ale relatie nodig is om vertrouwen te ontwikkelen, alleen bij zeer hechte persoonlijke rela-
ties aanwezig is en niet bij economische uitwisseling tussen partijen, of Klein Woolthuis, 
Hillebrand & Nooteboom (2005), die betogen dat vertrouwen een succesvoorwaarde is 
voor het aangaan van contracten, gelijk heeft. 
Een onderhandelaar krijgt dit dilemma en moet zelf beslissen of hij vertrouwen als een 
succesvoorwaarde, de basis voor samenwerking, of een randvoorwaarde, waarbij in het 
contract de relatie vastgelegd wordt, ziet. 

Sociale context contracten 
De transactiekostentheorie heeft nauwelijks oog voor de sociale context van de transactie, 
terwijl de relationele contractering theorie er vanuit gaat. In ons onderzoek (Jurriens, 2009) 
komt naar voren dat de relatie tussen partijen wel degelijk van invloed is op het gebruik van 
contracten. Contracten hoeven niet ‘dicht geschreven’ te worden, want de wil om de relatie 
te continueren verhindert dat opportunistisch gedrag ook echt ten uitvoer wordt gelegd. 

Opportunistisch gedrag van een partij genereert wel zogenaamd ‘indekgedrag’ van de 
tegenpartij. Bij samenwerken met een partij die bewezen heeft zich opportunistisch te 
gedragen, wil men veelal een completer contract hebben. 

Indien partijen met elkaar verder willen, worden er volgens de relational contracting the-
orie in het algemeen geen juridische sancties genomen als één van de partijen zich niet aan 
de afspraak houdt. Dit zou de toekomstige relatie ernstig onder druk zetten. Dit wordt 
bevestigd in de praktijk. Partijen dwingen afspraken in het contract niet af bij de rechter, 
indien zij de relatie met de wederpartij in de toekomst willen continueren. 

Transactiekosten bepalen of transacties plaatsvinden in de vrije markt of een hiërarchie. 
In de vrije markt geschiedt dit door vraag en aanbod; de hiërarchie echter representeert 
de organisatie waarin de transactie wordt geplaatst1. Als hogere transactiekosten voor 
contracten worden gemaakt, wordt van de vrije markt afgeweken en gekozen voor hiërar-
chie (Williamson, 1996). De transactiekostentheorie stelt dat men tracht incompleetheid 
van contracten te beperken, terwijl de incomplete contracteringstheorie er vanuit gaat dat 
partijen voor incompleetheid kiezen na de afweging tussen ex ante kosten die worden 
gemaakt om het contract zo compleet mogelijk te maken en ex post kosten als gevolg van 
minder gespecificeerde contracten. 
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Voor het ontstaan van incomplete contracten geeft Williamson (1996) gedragsassumpties; 
‘bounded rationality and opportunism’. De transactiekostentheorie stelt dat beperkte 
rationaliteit kenmerkend is voor individueel gedrag. Het gevolg hiervan is dat niet alle 
transacties volledig contractueel kunnen worden geregeld en dat niet alle contractueel 
geregelde transacties sluitende wijze worden geverifieerd (Williamson, 1996; Benschop, 
1996). Individuen kunnen ten eerste niet alle mogelijke uitkomsten van een transactie 
voorspellen en zijn niet steeds in staat deze juist en eenduidig vast te leggen in een 
contract. Informatie asymmetrie speelt hier ook een rol; partijen kunnen afzonderlijk wel 
over juiste informatie beschikken, maar zijn niet in staat hierover een gemeenschappelijk 
begrip te krijgen of vast te leggen in het contract. Ook kost het realiseren van een 
compleet contract veel (Williamson, 1973). 

Opportunistisch gedrag is het uitgangspunt van menselijk handelen, ‘self-interest with 
guile’ (Williamson, 1996). Opportunisme is streven naar eigen belang waarbij list en 
bedrog een rol spelen (Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2005). Deze terminologie 
sluit aan bij de ook gehanteerde termen marktcontrole en bureaucratie (Ouchi, 1979). 
Hierdoor streven de bij een contract betrokken partijen hun eigen belang na (Williamson, 
1987). In een contract kunnen partijen immers vastleggen dat zij zich op een bepaalde 
manier gedragen (Williamson, 1981). 
In de praktijk wordt onderkend dat leemtes partijen mogelijkheden bieden om zich 
opportunistisch te gedragen uit eigen belang. Er is in de praktijk echter geen sprake van 
het vergaande ‘self-interest with guile’ waardoor partijen contractuele afspraken zouden 
verbreken om hun winst te vergroten. Dit lijkt per sector te verschillen, de bouw denkt 
meer aan haar eigen belang dan andere sectoren. Gezien de huidige ontwikkelingen lijkt 
het dat hier mogelijk wenselijke antwoorden uit de interviews naar voren komen. Het 
lijkt, als we om ons heen kijken, dat er wel sprake is van ‘self-interest with guile’. Hierbij 
aansluitend lijkt het ook dat leemtes in een contract het opportunistische handelen stimu-
leren. 

Een incompleet contract kent ‘open einden’ waar een partij zijn voordeel mee kan doen. 
Als dit meer voorkomt is de kans groter dat partijen zich opportunistisch gedragen. 
Aangezien blijkt dat niet is in te schatten of de wederpartij zich opportunistisch zal 
gedragen, moet men zich indekken tegen opportunistisch gedrag (Williamson, 1996). 
Incomplete contracten dragen dus een hoger risico van schadelijk opportunistisch gedrag. 

Opvallend is dat in de incomplete contracttheorie, in tegenstelling tot de transactiekosten-
theorie, niet de nadruk wordt gelegd op beperkte rationaliteit als verklaring van incom-
plete contracten. Crocker en Reynolds (1993) concluderen dat contracten opzettelijk 
incompleet worden gelaten, daar sprake is van een efficiënt niveau van contract incom-
pleetheid door afweging van ex ante en ex post kosten. Het moge duidelijk zijn dat deze 
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kosten lager zijn in een eenvoudige omgeving dan in een complexe omgeving, waarin de 
toekomstige staten oneindig zijn. Crocker en Reynolds gaan er vanuit dat de kosten stij-
gen naarmate het contract completer wordt en de complexiteit van de omgeving toeneemt. 
Het voordeel van een meer volledig contract is dat er minder ex post onderhandelingen 
hoeven plaats te vinden, waardoor de onderhandelingskosten lager zijn en bovendien de 
kans op opportunistisch gedrag kleiner is. 
Dus naarmate het contract completer is, zijn de onderhandelingskosten lager alsook de 
kans op opportunistisch gedrag (Crocker & Reynolds, 1993). Bij een incompleet contract 
onderhandelen partijen meer. 
Voor deze inflexibiliteit wordt een uitweg gezien in ruime termen die aanpassingen 
gemakkelijker maken (Crocker & Masten, 1988). Vanuit juridisch perspectief kan worden 
gedacht aan de termen ‘redelijkheid en billijkheid’ en ‘wat het maatschappelijk verkeer 
betaamt’. 

Macneil (1980) bracht de relationele aspecten van contracteren onder de aandacht en ziet 
contracten als ‘reflecting the relations among parties to the process of projecting exchange 
into future’. Bij relational contracting staat de transactie niet op zichzelf, maar anticipeert 
men op series van onzekere, voortdurende en onvolledige uitwisseling tussen partijen. De 
transactie is ingebed in de relatie, daarom dient niet de transactie maar de relatie centraal 
te staan. Er is daarom altijd sprake van een sociale context waarin transacties zijn ingebed 
(‘social embeddedness’), een context die tot op zekere hoogte het gedrag van contractspar-
tijen beïnvloedt en het risico op opportunisme kan reduceren. De transactiekostentheorie 
heeft beperkt oog voor de sociale context (Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2005; 
Masters, Miles & Orr, 2004). 

Volgens Macneil (1980) zijn partijen in een relationele uitwisseling niet in staat te anticiperen 
op alle onzekerheden en schrijven van complete contracten. Contracten bevatten stilzwij-
gende assumpties. Deze assumpties lopen uiteen van algemene assumpties, zoals vertrouwen, 
tot zeer specifieke, precieze handelsgebruiken. Deze assumpties ontstaan door de reeks van 
transacties die tussen deze partijen hebben plaatsgevonden en ontwikkelen zich naarmate 
partijen langer met elkaar samenwerken. Vertrouwen zorgt ervoor dat partijen zich minder 
snel opportunistisch zullen gedragen, ondanks de leemtes in het contract. Het mag duidelijk 
zijn dat dit uitgangspunt haaks staat op de transactiekostentheorie op grond waarvan par-
tijen zich optimaal moeten beschermen tegen opportunistisch gedrag middels het schrijven 
van meer complete contracten (Williamson, 1987). Ons onderzoek wees uit dat door de 
vervanging van meer complete contracten door vertrouwen, de kosten worden gereduceerd. 
Vertrouwen is effectiever en goedkoper dan het opstellen van contracten. 
Anders dan de transactiekostentheorie stelt relationele contractering dat vertrouwen 
voorbij gaat aan opportunisme, waardoor het mogelijk is minder complete contracten 
te schrijven (Masters, Miles & Orr, 2004). Als sprake is van vertrouwen kan een incom-
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pleter contract opgesteld worden (Klein Woolthuis, Hillebrand & Nooteboom, 2005). 
Anderzijds wordt verdedigd dat specificeren van contracten de verwachting bevordert dat 
men zich zal gedragen als afgesproken (Poppo & Zenger, 2002). Gesteld kan worden dat 
de relationele contractering beter aansluit bij de via samenwerkingen te realiseren innova-
ties omdat het uitnutten van competenties hierbij als basis gelden. 

6 Tot slot 

Productie en levering van goederen en diensten veranderden in de loop der tijd. Waar 
vroeger een bedrijf alle activiteiten en processen zelf uitvoerde, opereert men tegenwoor-
dig in een (virtueel) netwerk van partners. Innovatie met netwerken is iets wat door de 
eeuwen heen al gedaan werd. Om via netwerken de politieke en economische invloed te 
vergroten onderhield Justus Lipsius in de 15e eeuw reeds een netwerk van 750 relaties in 
Europa. 

Echter in de praktijk blijken doelen van samenwerkende partijen vaak niet met elkaar 
overeen te komen. Samenwerking blijkt te vaak op macht gebaseerd te zijn. Ten slotte 
blijkt de sterkere klantgerichtheid te botsen met de ‘paarse krokodil’ cultuur binnen veel 
organisaties. 

Over de werkwijze, de processen alswel de organisatiestructuur is al veel geschreven en 
bekend. Het wordt steeds duidelijker dat de problemen meer op het gebied van gedrag en 
de directe beïnvloeding daarvan ligt in en door netwerken. De meer zachtere aspecten van 
de samenwerking, inclusief de relatie naar contractering. Justus Lipsius schreef in de 15e 
eeuw al over samenwerking maar dan met ‘altruïsme, vertrouwen, redelijkheid en vrijge-
vigheid’ als basis. Het gaat om het cultiveren van innovatief en leervermogen. 

Cultuur en leiderschap 
De huidige literatuur over het aansturen van de professional benadrukt deze strijd en het 
verschil en kijkt dan vooral vanuit het gezichtspunt van de professional. Er moet vooral 
minder gemanaged worden. Dit terwijl professionals op zich, veelal bij het opzetten van 
een nieuwe organisatie of het bepalen van de strategie van de organisatie, de inhoud als 
alleen zaligmakend stellen, terwijl in de praktijk ze vaak blijven steken in de inhoud en 
niet altijd even effectief zijn! Een belangrijk punt van managen bij een samenwerking, 
betreft de monitoring van de waarde generatie door de samenwerking. 

We moeten van strijd tussen managers en professionals naar samenwerking tussen beiden. 
Deze samenwerking moet de eigen karakteristieken van elke functie in tact laten en vanuit 
respect en complementariteit ingevuld worden. 
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Transformationeel leiderschap is het beïnvloeden van groepsleden, door ze te motiveren 
en vertrouwen te geven in hun capaciteiten zodat ze boven de norm gaan presteren (Bass, 
1985; Dvir, Eden, Avolio & Shamir, 2002). Wat direct duidelijk wordt is dat transforma-
tioneel leiderschap stuurt op processen en op houding en niet op taken. Een transfor-
mationeel leider probeert de processen en houding te stimuleren door groepsleden aan 
te spreken op persoonlijke behoeften die consistent zijn met de doelen van een alliantie 
(Bass, 1985). Om boven de norm te presteren moeten groepsleden wel weten dat ze het 
kunnen en dat het zinvol is. Daarbij moeten professionals zich niet alleen in hun eigen 
vakgebied moeten verdiepen, maar ook in aangrenzende vakgebieden. 

Groepscommitment wordt in de social identity theory (Ashford & Mael, 1989) beschreven als 
hoe personen hun identiteit afleiden van de sociale groepen waartoe ze behoren. De groepen 
waar een persoon lid van is geven inhoud aan de identiteit van een persoon, omdat ze iets zeg-
gen over wat een persoon doet in het dagelijks leven of wat zijn interesses zijn. Iemand die deel 
uitmaakt van een sportteam is blijkbaar iemand die sociaal is, competitief is en het belangrijk 
vindt om gezond te leven. De groepen waartoe een persoon behoort zeggen dus iets over die 
persoon. Deze theorie verklaart ook waarom personen soms handelen als lid van een groep 
(Ashforth & Mael, 1989; Tajfel & Turner, 1978). Het zelfbeeld dat iemand ontleent aan een 
groep is de basis voor het gedrag van die persoon in de groep (Taifel & Turner, 1986). 
Als iemand zichzelf identificeert met de groep, zal hij ook gedrag vertonen dat gunstig is 
voor de groep, want daarmee ondersteunt hij ook zijn eigen identiteit. Hoe meer iemand 
zich identificeert met een groep, hoe meer hij zijn gedrag zal afstemmen op die groep. Dat 
kan bijvoorbeeld door het ondersteunen van doelen van de groep, zoals bij een sportteam 
het winnen van de wedstrijd. Dit versterkt ook het zelfbeeld van de sporter. 

Contractering 
Dat contracten in een complexe omgeving onvermijdelijk incompleet zijn ten gevolge van 
beperkte rationaliteit, wordt door ons onderzoek aangetoond. Er blijken ook andere rede-
nen aangedragen voor het gebruik van incomplete contracten. Soms gebruikt men liever 
simpele contracten en neemt men de leemtes op de koop toe. Hieruit kan worden afgeleid 
dat incompleetheid soms ook een bewuste keuze is van partijen. 

Ook blijkt in ons onderzoek dat de relatie tussen partijen wel degelijk van invloed is op 
het gebruik van contracten. Contracten hoeven niet ‘dichtgeschreven’ te worden, want de 
wil om de relatie te continueren, verhindert dat opportunistisch gedrag ook echt ten uit-
voer wordt gelegd. 

Volgens de theorie betreffende contract incompleetheid worden incomplete contracten 
geprefereerd boven complete contracten. Contracten worden namelijk expliciet incom-
pleet gelaten op basis van de afweging tussen ex ante kosten van het schrijven van een 
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meer compleet contract en de ex post inefficiënties als gevolg van minder complete con-
tracten. In tegenstelling tot de transactiekostentheorie wordt incompleetheid niet als last 
beschouwd. Incomplete contracten geven partijen de mogelijkheid in te spelen op onvoor-
ziene omstandigheden. 

Mochten partijen flexibiliteit wensen, dan wordt er één of andere ‘marge-regel’ bedacht 
waardoor flexibiliteit wordt gecreëerd. Het laten van leemtes wordt dan niet geprefereerd. 
Flexibiliteit wordt dus niet, zoals in de theorie wordt verondersteld (Crocker & Reynolds, 
1993) gecreëerd door leemtes in het contract te laten, maar door regelingen in het contract 
op te nemen. In feite worden hiermee toch de inzichten uit de transactiekostentheorie 
ondersteund: partijen trachten namelijk de flexibiliteit te omschrijven, in plaats van een 
leemte te laten in het contract. 

Deze tekst werd in oktober 2011 al gepubliceerd als uitgave ter gelegenheid van de intree-
rede van Jan Jurriëns, door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
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