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Vernieuwend	  
concurreren	  door	  
samenwerken	  
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“Allianties dragen voor minder dan 40% bij aan de marktwaarde van onze organisatie” 

“Allianties dragen voor meer dan 40% bij aan de marktwaarde van onze organisatie” 

2011 

Bron: The state of Alliance management report 2012 

53% 

47% 

19% 

81% 

2006 

Het toenemende belang van allianties en netwerken 
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•  De echt ingewikkelde vraagstukken van deze tijd kan geen 
enkele organisatie alleen oplossen 

•  Positionering van samenwerken over organisatiegrenzen; Wat 
is daar zo ingewikkeld aan? 

•  Condities voor veelbelovende samenwerking 

Opbouw van de presentatie 
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Bron:	  SBW
U,	  Wijkkracht	  8	  
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Waarom	  die	  
aandacht	  voor	  
‘samenwerking’	  

Grote	  organisa?es	  hebben	  
een	  intern	  

samenwerkingsvraagstuk	  

Geen	  enkele	  organisa?e	  kan	  de	  
grote	  vraagstukken	  van	  deze	  ?jd	  

alleen	  oplossen	  	  

Toenemende	  complexiteit	  en	  
specialisa?e	  vragen	  om	  

samenwerking	  	  

Voor	  meer	  problemen	  en	  kansen	  
worden	  allian?es	  en	  netwerken	  
een	  organiseer	  perspec?ef	  

Steeds	  meer	  
organiseerac?viteiten	  lopen	  dan	  
ook	  door	  allian?es	  en	  netwerken	  

In	  organisa?es	  wordt	  bewuster	  
nagedacht	  over	  par?cipa?e	  in	  

allian?es	  en	  netwerken	  
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Santé in Maastricht: naar een alliantie voor meer gezondheid 

   Santé in  
  Maastricht 

Belangen 

-  partner 
-  patiëntenperspectief 
-  organisatie patiënten inbreng 

-  betere zorg 
-  cliëntgericht 
-  Integraal 
-  mensgericht 
-  goede positie 
-  partnerschap 

Halen 

Brengen 

Belangen 

 
- informatie 
- expertise en middelen 
- verantwoordelijkheid voor stroomlijning 
  organisatie(kracht), sores oplossen  
  evaluatie,  
- maatschappelijke legitmatie  
- inspiratie  
 

Halen 

Brengen 

 - Maatschappelijk belang: snelle/goede/ 
   goedkope en vriendelijke zorg voor patiënt 
-  doelmatige, slimmere en goedkopere zorg 
- sleutelpartij zijn in populatiegerichte  
   bekostiging/blauwe zorg  
-  partners ‘verleiden’ hierin mee te doen 

Belangen 
Halen 

Brengen 

- goede ketenvorming (= belang klant!) 
- goed regelen/delen van voor- en achter- 
  deuren + aansluitpunten 
- bestuurlijke effectiviteit 
- consistente instroom 
- uitwisseling en expertise 

Belangen 

Halen 

Brengen 

- Gewenste coll. ambitie: meer gezondheid   
  met het bestaande budget 
- Stevige zorg- en welzijnagenda (participatie, 
  preventie, multidisciplinair, welbevinden etc.) 
- niet zozeer de ziekte maar de benadering van  
   het vraagstuk centraal  stellen 
- kan en wil energiek en onorthodox meewerken, 
  geen leidende rol! 

Belangen 
-  bijdrage aan plannen  
  en ambities gemeente  
  o.g.v. participatie,  
  preventie multidisciplinair  
  welbevinden 
- informatie (wat speelt er     
  bij andere partijen?) 

Halen 

- financiering 
- waar staan we voor en wat zijn    
  ontwikkelingen bij gemeente? 
- gemeentelijke visie 

Brengen 

Belangen 
Halen 

Brengen 

- rollen van adviseur en verbinder 
- kennis/informatie 
- relatienetwerk vanuit GGD 

Brengen 

Belangen Halen 

-  goed samenwerken met goede zorgpartners 
  (snel/gemakkelijk werken 
-  snel en makkelijk doorverwijzen (korte lijnen) 
- meer zelfstandige en snellere diagnostiek 
- RHZ zelf en relatie ermee (verder) versterken 
- slimmere huisvesting  

Belangen 

 
- beheersbare zorgkosten 
- kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg 
- versterking/behoud positie verzekerden 
- regio leent zich goed voor experiment 
- meer gezondheid/ €  
 
 

Belangen 

Halen 

- informatie over wat er  
   speelt en persoonlijke  
   contacten 
- continuïteit van zorg 
- bijdrage aan belangen 

Halen 

Brengen Halen VGZ 

-   dichtbij en betaalbaar   
   mensgerichte zorg  
-  goede positionering 
   patiëntenbelang 
- geen direct financieel belang!  
 

-  partners aan azM binden 
- continuïteit/voortbestaan 
- efficiency/doelmatigheid  
- transmurale zorg waarmaken 
- academische component profileren 
- imago verbeteren 
- andere manieren aanboren 2e lijns  
  deskundigheid 
- patiëntenstromen door toegevoegde  
  waarde voor HA 
- specialisatie; speerpunten met flow 
 

 

Huis voor 
de Zorg 

Academisch 
Ziekenhuis 
Maastricht 

Z10 
-  sterk georganiseerde zorg    
- gericht op kwaliteit tegen lage  
  kosten 
- patiëntenstromen  
- (knooppunten in de wijk) 
-  ‘Blauwe Zorg’ 

-  nieuwsgierigheid/kansen 
- onderzoeksmogelijkheden 
- informatie 
- patiëntenstromen zeker   
  stellen (HA kunnen snel    
  stromen verleggen) 
- preferred provider zijn 

 
- Partners om het model te  
  laten slagen 
- Samenwerking op de cure  
  as (verticaal) en op care   
 as (horizontaal, wijkzuster) 
NB: om dit te laten slagen is 
 druk nodig! 
 

-  commitment op meer gezondheid 
-  lange termijnafspraken 
-  populatiegericht experiment 
-  kennis van regelgeving en    
    beleidsregels 
-  wil om in deze regio te  
    experimenteren 

  

  

  

- informatie: wat speelt er? 
- zicht op verhoudingen 
- platform  
 

Gemeente 

GGD 

Groene Kruis/ 
Domicura 

- relaties met  
  strategische partners 
- patiëntenstromen 
- preferred supplier voor  
  financiers 
 

-consistente instroom 
- risico’s delen  
- goede professionele keten 
- afstemming op  
  arbeidsmarkt 

Vivre 

 - gezondheidsbevordering in keten bevorderen 
- verbinding tussen regio’s in Zuid Limburg 
  tot stand brengen 
- goede informatie/gegevens over gezondheid 
 - invullen missing link in publieke gezondheid 
 

- top infrastructuur  
- 24/7 wijkgerichte /marktgedreven   
  organisatie met kennis van zorg 
- massa/capaciteit 
- cruciale schakel in keten  
- goede relaties met alle partijen  
 

- marktleider (concurrentie regionale kleine   
  partijen neemt toe) 
- toestroom patiënten nodig (via HA  en  
   na ontslag uit ziekenhuis) 
- participeert in nieuwbouw, zichtbare  
  schakel in stichting Gezondheidscentra  
  Maastricht ( koppeling thuiszorg/HA)  
- vraagstuk is mededinging en exclusiviteit 
 

- capaciteit / stevige positie in  
  ouderenzorg 
- ouderenzorg  als expertise 
- wijkgericht georganiseerd  
 

Mondriaan 

- goede relaties  
- informatie (weten  
  wat er speelt) 

Halen 

- Meer in de Wijk 
- specialistische zorg goed geregeld 
- bestendigen/verdiepen relaties met HA, 
   VVT en ziekenhuizen 
- uitstekende relatie met azM zekerstellen 
  en bestendigen (al bilaterale lijn met  
  psychiatrie , niet via PAR)  

Belangen 

- inhoudelijke inbreng 
- capaciteit 
- kennis/ expertise van GGZ 

Brengen 

Brengen 

HAG Patiënt  
en Zorg 

Specialisten 

 
- informatie (wat leeft er en waar  
   zijn we mee bezig?) 
-  patiëntenstromen (20.000) 
-  onderzoekspopulatie 
-  plek voor onderwijs 

Fusie 

-  invulling lange termijn-  
    afspraken (hoofdlijn acc.) 

-  geslaagd partnership 

-  voorbeelden om uit te rollen 

-  beheersen kosten- 
    ontwikkeling 

-  kennis van populatiegericht  
    contracteren 

Brengen 

HA 
Huisartsen 
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Santé in Maastricht: naar een alliantie voor meer gezondheid 

Huidige  
Partner Advies  
Raad (PAR) 

2. Professioneel kennisnetwerk  
Professionals delen kennis en ervaring  
met elkaar en komen langs die weg tot 
versterking van samenhang voor cliënten,  
patiënten, burgers 

3. Goed gestroomlijnde ketens  en  
netwerken van  zorgaanbieders  
Mensen in de regio mogen erop vertrouwen  
dat  zorgaanbieders gezamenlijk de goede zorg  
op de goede plaats afstemmen en regelen.  
Zorgaanbieders hebben structurele  
voorzieningen voor ketensamenwerking  
goed en degelijk geregeld.  

4.  Alliantie voor meer 
     gezondheid/ €  
 
Alle sleutelpartijen smeden samen  
Een alliantie voor goede gezondheid  
en zorg en beperking van 
kostenstijging. Samen innoveren  
gericht op meerwaarde  
voor burgers 

R
ou

te
 4

 

1.  Bestuurlijke smeerolie  
Een goede relatie is de basis voor 
iedere samenwerking. Optimaliseren 
van de bestuurlijke  
afstemming; eventueel  
meer ketencoördinatie. 

……………….. 
……………….. 

Route 1 

Partners hebben gekozen voor Alliantie voor meer 
gezondheid/€ 
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Dat resulteert in vernieuwend 
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We zijn nog op zoek naar een stevige basis 



Bron:	  Valen?jn	  et	  al	  ,	  “Understanding	  integrated	  care:	  a	  comprehensive	  conceptual	  framework	  based	  on	  the	  integra?ve	  func?ons	  of	  primary	  
care”,	  Intern.	  J.	  Integr.	  Care	  	  Vol.	  13,	  Jan-‐	  Mar	  2013 	  	  

Ver$cal	  integra$on:	  	  
diseases	  are	  treated	  at	  different	  levels	  
of	  specialisa?on	  

Horizontal	  integra$on:	  
Improving	  the	  overall	  health	  of	  people	  
and	  popula?ons	  by	  peer-‐based	  and	  cross	  
sectoral	  collabora?on.	  	  

Partnerships	  can	  pass	  through	  
the	  boundaries	  of	  ‘cure’	  and	  ‘care’	  to	  
provide	  a	  real	  con?nuum	  of	  care	  to	  
people	  and	  popula?ons	  

Het macroniveau van geïntegreerde zorg bestaat uit 
partnerships en zowel horizontale als verticale 

systeemintegratie 
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•  De echt ingewikkelde vraagstukken van deze tijd kan geen 
enkele organisatie alleen oplossen 

•  Positionering van samenwerken over organisatiegrenzen; 
Wat is daar zo ingewikkeld aan? 

•  Condities voor veelbelovende samenwerking 

Opbouw van de presentatie 

© Common Eye 09-06-14 
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Positionering van samenwerking  

Marktgedrag 
Conventioneel 
Inkopen 
 
 

Concernvorming 
Fusies 
Overnames 
Acquisities 

Le
ng

te
 v

an
 d

e 
re

la
tie

 

Ketens 
Verkoopcombinaties 
Coöperatieve vereniging 
Co-marketing 
Allianties 
Preferred suppliers 
Inkoopcombinaties 
Franchiseformules 
Gezamenlijke R&D 
Shared Service Centres 

Mate van gezamenlijk beslissen 

Tussen marktgedrag 
en hiërarchie 

Naar Gomes-Casseres 

© Common Eye 09-06-14 
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Marktgedrag 
Conventioneel 
Inkopen 
 
 

Concernvorming 
Fusies 
Overnames 
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Ketens 
Verkoopcombinaties 
Coöperatieve vereniging 
Co-marketing 
Allianties 
Preferred suppliers 
Inkoopcombinaties 
Franchiseformules 
Gezamenlijke R&D 
Shared Service Centres 

Mate van gezamenlijk beslissen 

Naar Gomes-Casseres 

Complexiteit in 
samenwerkingsrelaties  

Onduidelijk machtscentrum 
Wie is hier de baas? Allebei een beetje… 
 
Interdependentie 
We kunnen niet zonder, maar ook niet met elkaar… 
 
Nieuwe werkelijkheid 
In den beginne valt er niets te managen, behalve een 
betekenisvolle relatie en een kwetsbaar proces… 
 
Heterogeniteit 
De aantrekkingskracht van de ander zit in zijn ‘anders 
zijn’, maar dat is precies waarom we die ander niet echt 
begrijpen… 
 
Context 
Omgeving en context veranderen voortdurend en doen 
hun invloed gelden… 

De unieke kenmerken die erbij horen 

Tussen marktgedrag 
en hiërarchie 

© Common Eye 09-06-14 



16 

Wat is het en waarom is het ingewikkeld 
 

‘…Samenwerken vergt de moed om een deel van de eigen autonomie 
op te geven in het vertrouwen dat dit voor jezelf juist meer waarde 

oplevert. Dát is de grote uitdaging...’ 

© Common Eye 09-06-14 
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Wat is het en waarom is het ingewikkeld 
 

Rendement 

Strategische 
positie 

Optimale schaal 

Wie zijn de beste 
partners? 

Welke vorm? 

Machtspositie in 
onderhandeling 

‘…Samenwerken vergt de moed om een deel van de eigen autonomie 
op te geven in het vertrouwen dat dit voor jezelf juist meer waarde 

oplevert. Dát is de grote uitdaging...’ 

© Common Eye 09-06-14 
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Rendement 

Strategische 
positie 

Optimale schaal 

Wie zijn de beste 
partners? 

Welke vorm? 

Reputatie & Imago 

Onzekerheid 

Wie kan ik 
vertrouwen? 

En ik zelf dan? 

Autonomie 
& macht 

Zij zijn groot, 
ik ben klein 

Wat is het en waarom is het ingewikkeld 
 

‘…Samenwerken vergt de moed om een deel van de eigen autonomie 
op te geven in het vertrouwen dat dit voor jezelf juist meer waarde 

oplevert. Dát is de grote uitdaging...’ 

Machtspositie in 
onderhandeling 

© Common Eye 09-06-14 
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Logica van de 
hiërarchie: 

Een partij kan bepalen 

Logica van het 
netwerk:  

Wederzijdse afhankelijkheid 
en beïnvloeding 

Er is een probleem Er is een probleemperceptie 

Doelstelling is referentiepunt Doelstelling is 
momentopname 

Informatie is robuust, 
intersubjectief 

Na besluit is er een volgende 
ronde met nieuwe kansen 

Uitvoering: probleem en doel 
gegeven 

Uitvoering: wees alert op 
nieuwe kansen 

Norm: doelrealisatie leidende 
partij 

Norm: gesorteerd effect en 
tolerantie  

In welke logica werk je samen? 

Werken met 
netwerklogica 

© Common Eye 09-06-14 
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De logica van het 
netwerk 

Het vraagstuk 
De kans 

Organisatie 

Organisatie Organisatie 

Organisatie 

Organisatie 

Wat wil ik 
eruit halen? 

Wat heb ik te 
bieden? 

Halen & 
brengen 

Belangen 

In welke logica werk je samen? 

Logica van de 
hiërarchie: 

Een partij kan bepalen 

Logica van het 
netwerk:  

Wederzijdse afhankelijkheid 
en beïnvloeding 

Er is een probleem Er is een probleemperceptie 

Doelstelling is referentiepunt Doelstelling is 
momentopname 

Informatie is robuust, 
intersubjectief 

Na besluit is er een volgende 
ronde met nieuwe kansen 

Uitvoering: probleem en doel 
gegeven 

Uitvoering: wees alert op 
nieuwe kansen 

Norm: doelrealisatie leidende 
partij 

Norm: gesorteerd effect en 
tolerantie  

Werken met 
netwerklogica 
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•  De echt ingewikkelde vraagstukken van deze tijd kan geen 
enkele organisatie alleen oplossen 

•  Positionering van samenwerken over organisatiegrenzen; Wat 
is daar zo ingewikkeld aan? 

•  Condities voor veelbelovende samenwerking 

Opbouw van de presentatie 
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Ambitie 

Belangen 

Relatie 

Organisatie 

Proces 

Condities voor verbinding 
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Ambitie 

Belangen 

Relatie 

Organisatie 

Proces 

Werken aan        
een gedeelde 

 ambitie 

Inhoud 
Commitment 

Gezamenlijkheid 

Uitputting inspiratiebron 
Schijnsamenwerking 

Inspirerend perspectief 
Mobiliserend effect 

Hoe gedeeld is de ambitie  
van de partners? 

Condities voor verbinding 

© Common Eye 09-06-14 



24 

Ambitie 

Belangen 

Relatie 

Organisatie 

Proces 

Werken aan        
een gedeelde 

 ambitie 

Recht doen 
aan belangen 

Creëren van  
waarde voor  

betrokken partners?  

Transparantie 
Dialoog 

Mutual gains 

Inhoud 
Commitment 

Gezamenlijkheid 

Uitputting inspiratiebron 
Schijnsamenwerking 

Inspirerend perspectief 
Mobiliserend effect 

Synergie 
Proactief gedrag 

Continue onderhandeling 
Verdedigend gedrag 

Hoe gedeeld is de ambitie 
van de partners? 

Condities voor verbinding 
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Ambitie 

Belangen 

Relatie 

Organisatie 

Proces 

Goed 
persoonlijk 

samenwerken 

Hoe doen we het  
als alliantieteam? 

Leiderschap 
Relatie 

Vertrouwen 

Uitputting inspiratiebron 
Schijnsamenwerking 

Inspirerend perspectief 
Mobiliserend effect 

Synergie 
Proactief gedrag 

Onderliggend machtspel 
Instabiele relaties 

Vertrouwen 
Goede conflicthantering 

Continue onderhandeling 
Verdedigend gedrag 

Werken aan        
een gedeelde 

 ambitie 

Recht doen 
aan belangen 

Creëren van  
waarde voor  

betrokken partners?  

Transparantie 
Dialoog 

Mutual gains 

Inhoud 
Commitment 

Gezamenlijkheid 

Hoe gedeeld is de ambitie 
van de partners? 

Condities voor verbinding 
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Ambitie 

Belangen 

Relatie 

Organisatie 

Proces 

Professioneel 
organiseren 

Is de samenwerking  
goed 

georganiseerd? 

Governance 
besluitvorming 

vorm 

Uitputting inspiratiebron 
Schijnsamenwerking 

Inspirerend perspectief 
Mobiliserend effect 

Synergie 
Proactief gedrag 

Onderliggend machtspel 
Instabiele relaties 

Vertrouwen 
Goede conflicthantering 

Continue onderhandeling 
Verdedigend gedrag 

Goed 
persoonlijk 

samenwerken 

Hoe doen we het  
als alliantieteam? 

Leiderschap 
Relatie 

Vertrouwen 

Werken aan        
een gedeelde 

 ambitie 

Recht doen 
aan belangen 

Creëren van  
waarde voor  

betrokken partners?  

Transparantie 
Dialoog 

Mutual gains 

Inhoud 
Commitment 

Gezamenlijkheid 

Hoe gedeeld is de ambitie 
van de partners? 

Condities voor verbinding 

Onderorganisatie 
Neiging tot controle 

Betrouwbaarheid  
Daadkracht 
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Ambitie 

Belangen 

Relatie 

Organisatie 

Proces 
Vormgeven en 

monitoren van een 
goed proces 

Op de goede  
weg samen? 

De goede stappen,  
de goede volgorde,  
Win-win, in dialoog 

Uitputting inspiratiebron 
Schijnsamenwerking 

Inspirerend perspectief 
Mobiliserend effect 

Synergie 
Proactief gedrag 

Onderliggend machtspel 
Instabiele relaties 

Vertrouwen 
Goede conflicthantering 

Continue onderhandeling 
Verdedigend gedrag 

Veerkracht 
Voortgang 

Onderorganisatie 
Neiging tot controle 

Betrouwbaarheid  
Daadkracht 

Gebrekkige relatie ontwikkeling 
Stagnatie  

Professioneel 
organiseren 

Is de samenwerking  
goed 

georganiseerd? 

Governance 
besluitvorming 

vorm 

Goed 
persoonlijk 

samenwerken 

Hoe doen we het  
als alliantieteam? 

Leiderschap 
Relatie 

Vertrouwen 

Werken aan        
een gedeelde 

 ambitie 

Recht doen 
aan belangen 

Creëren van  
waarde voor  

betrokken partners?  

Transparantie 
Dialoog 

Mutual gains 

Inhoud 
Commitment 

Gezamenlijkheid 

Hoe gedeeld is de ambitie 
van de partners? 

Condities voor verbinding 
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•  Omdat de echt ingewikkelde vraagstukken door geen enkele 
organisatie alleen kunnen worden opgelost 

•  Samenwerking is noodzakelijk, maar daarmee niet 
vanzelfsprekend 

•  Echt professioneel samenwerken vanuit de condities voor 
samenwerking echt innovatief is, en nog weinig vertoond 

•  Die partijen die het meest samenwerkingsvaardig zijn, een serieus 
concurrentievoordeel hebben 

28 © Common Eye 09-06-14 

De meest innovatieve concurrentiestrategie is 
samenwerkend veranderen 



Alle	  intellectuele	  eigendomsrechten	  met	  betrekking	  tot	  deze	  
presenta?e	  berusten	  bij	  Common	  Eye.	  

	  

Niets	  uit	  deze	  presenta?e	  mag	  worden	  verveelvoudigd	  of	  
openbaar	  gemaakt	  zonder	  schriYelijke	  toestemming	  van	  
Common	  Eye.	  

www.commoneye.nl 

Dr. Wilfrid Opheij 
wilfrid@commoneye.nl 


