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HENRI DEKKER EN TOM GROOT

Samenwerkingsrelaties kunnen waarde voor de onderneming
creëren als ‘de goede partners worden gekozen, een goed
samenwerkingsmodel wordt gebruikt, deze op tijd aan verande-
rende omstandigheden wordt aangepast en het eindspel op een
goede manier wordt gespeeld’. Om deze functies goed uit te
voeren, is het nodig dat informatie tussen de partners wordt uit-
gewisseld. Deze informatie werkt als een middel om het functio-
neren van de juridisch onafhankelijke partners op elkaar af te
stemmen en in deze zin werkt de informatie-uitwisseling aan
vervaging van de organisatiegrenzen. 
Onder strategische samenwerking verstaan we hier vormen van
samenwerking tussen twee of meer onafhankelijke ondernemin-
gen die verder gaan dan het uitvoeren van transacties met als
doel de opbouw en versteviging van de concurrentiepositie van
elk van de deelnemende ondernemingen. Hierbij gaat het om
allerlei vormen van samenwerking, zoals co-makership, fabrice-
ren onder licentie, franchising, joint marketing, agentschappen,
corporate venturing en joint ventures.

Juist de financieel-economische manager of controller is de per-
soon die moet bepalen welke informatie wordt uitgewisseld,
met welke periodiciteit en hoe deze informatie in de planning en
beheersing van gezamenlijke activiteiten zal worden gebruikt.
Management accounting-informatie speelt daarbij een grote rol. 

Doelstellingen
Samenwerking wordt in het algemeen gezocht als ondernemin-
gen niet de tijd en de mogelijkheid hebben noodzakelijke pro-
ductiemiddelen zelf te verwerven of tot stand te brengen. De
factor tijd is duidelijk cruciaal in samenwerkingsverbanden:
veelal zoeken ondernemingen naar mogelijkheden de flexibiliteit
van inzet van activa, productiesystemen en productkenmerken
door middel van samenwerking te verhogen. Daarnaast speelt
de factor risico een belangrijke rol: sommige projecten en acti-
viteiten zijn zó risicovol dat bedrijven ervoor kiezen de risico’s
met anderen te delen. Samenvattend kunnen we stellen dat stra-
tegische samenwerking om de volgende vier redenen aantrekke-
lijk kan zijn: 
– Kostenreductie, door bijvoorbeeld het realiseren van schaal-

De afgelopen jaren gebruikten Nederlandse en
buitenlandse ondernemingen in toenemende mate
allerlei vormen van strategische samenwerking bij
het verdedigen, versterken en uitbreiden van hun
(internationale) concurrentiepositie. Wat moet een
controller met strategische samenwerking, zoals
bijvoorbeeld een joint venture? Is dit niet eigenlijk
meer iets voor de executives die zich met strategie
bezighouden? 
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T H E M A : S T R A T E G I S C H E  S A M E N W E R K I N G : D E  T H E O R I E

Management 
van strategische
samenwerking



voordelen (economies of scale) en het verkrijgen van toegang
tot goedkope buitenlandse arbeid.

– Toegang tot nieuwe markten, door het slechten van toetre-
dingsbarrières en het verwerven van marktkennis.

– Verwerven van nieuwe technologische kennis en expertise,
door het gezamenlijk met anderen ontwikkelen van nieuwe
technologieën.

– Risico-vermindering, door bedrijfsrisico’s, marktrisico’s en
politieke risico’s te delen met partners.

Vormen van strategische samenwerking
Strategische samenwerking biedt ondernemingen de mogelijk-
heid doelen te realiseren die zijzelf niet (tijdig) kunnen realise-
ren. Het aangaan van een strategische samenwerking met één of
meer partners geeft een onderneming op redelijk korte termijn
de beschikking over méér productiemiddelen (resources).
Samenwerking met anderen houdt tevens in dat de zeggenschap
over de eigen productiemiddelen en over de productiemiddelen
van de partners met hen in meerdere of mindere mate moet
worden gedeeld. Men kan derhalve stellen dat het aangaan van

een samenwerkingsrelatie per saldo leidt tot minder zeggen-
schap over meer productiemiddelen. Hier is dus duidelijk spra-
ke van een afweging. De verhouding tussen zeggenschap en
beschikbaarheid van productiemiddelen kan worden vastgelegd
in de aard van de samenwerkingsrelatie.
Strategische samenwerking kan worden ingedeeld naar de mate
waarin sprake is van organisatorische integratie (vervlechting)
en financiële integratie van samenwerkingsmiddelen en -acti-
viteiten van de betrokken partners (zie figuur 1).
Twee extreme posities worden direct duidelijk, namelijk de fusie
en overname aan de ene kant en agentschap aan de andere kant. 
Bij fusies en overnames is sprake van een volledige financiële
participatie in een gezamenlijke activiteit en een complete inte-
gratie van deze activiteit in de eigen organisatie. Eigenlijk moet
men stellen dat na een fusie en overname feitelijk geen sprake
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Vertrouwen kan worden gewonnen uit referenties die uit het netwerk
van bedrijven worden gehaald. Zo kunnen respectabele onder-
nemingen referenties geven over de betrouwbaarheid van nieuwe
partners. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij het zakendoen in Japan.
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meer is van samenwerking tussen onafhankelijke ondernemin-
gen. Eén van de partners is immers na overname niet meer zelf-
standig. Het agentschap is een vorm waarin een onafhankelijke
onderneming of individu voor een onderneming actief is op het
terrein van marketing en verkoop, meestal in het buitenland.
Hij wordt daarvoor beloond op basis van no cure, no pay, of
op basis van een standaardvergoeding voor prestaties.
Uit dit overzicht is tevens deze indeling in ‘equity’ en ‘contractu-
ele’ samenwerkingsvormen’ te destilleren. Bij equity samenwer-
kingsvormen, hier genoemd ‘participerende samenwerking’,
wordt door betrokken partijen geparticipeerd in gezamenlijk
eigen vermogen dat ten behoeve van de samenwerking wordt
gecreëerd (denk bijvoorbeeld aan equity joint ventures). In
‘contractuele samenwerking’ wordt geen gezamenlijk eigen ver-
mogen gevormd, maar wordt de samenwerking vormgegeven
door een contractuele overeenkomst. In figuur 1 staan de parti-
ciperende samenwerkingsvormen vanaf de positie van de
inkoopcombinatie naar boven, de contractuele samenwerkings-
vormen vallen onder de positie van de inkoopcombinatie. 

Participerende samenwerkingsvormen
Bij deze samenwerkingsvormen brengen samenwerkende partij-
en vermogen in dat gebruikt wordt voor de samenwerking. Bij
een inkoopcombinatie richten partners een entiteit op die belast
wordt met de verzorging van de gezamenlijke inkoop. Een bun-
deling van inkoopactiviteiten kan goedkoper zijn, het kan
mogelijkheden bieden gespecialiseerde kennis van (potentiële)
leveranciers op te bouwen, of om onderhandelingskracht op
relevante inkoopmarkten op te bouwen. Iets soortgelijks kan
ook plaatsvinden in productiesamenwerking. Hierbij wordt
productiecapaciteit tussen partners gedeeld, bijvoorbeeld door
het uitwisselen van personeel en kennis, door het wederzijds uit-

besteden van productie-activiteiten, of door het gezamenlijk
aanschaffen van productiecapaciteit (bijvoorbeeld in de vorm
van een coöperatie). 
Louter financiële samenwerkingsvormen zijn de deelneming en
corporate venturing. Bij een deelneming neemt een onderneming
een minderheidsbelang in een ander bedrijf met als oogmerk het
verkrijgen van kennis omtrent technologie en marktontwikke-
lingen, het uitoefenen van invloed op het bedrijfsbeleid of het
voorbereiden van een fusie of overname. Het middel van de 
corporate venturing werkt analoog: een onderneming investeert
in vernieuwende andere ondernemingen door een deelneming,
door het oprichten van een eigen divisie waarin de vernieuwen-
de onderneming wordt ondergebracht, of door (het participeren

in) een venture capital-fonds.
De joint venture staat in figuur 1 in het midden getekend. Dit is
vooral gedaan, omdat beide dimensies in een joint venture sterk
kunnen verschillen. In een 50-50-joint venture participeren de
partners evenveel in het aandelenkapitaal van de venture.
Noodzakelijk is dit echter niet, er zijn ook meerderheids- en
minderheids-ventures waarbij de inbreng derhalve onevenredig
over de partners is verdeeld. In het algemeen is de mate waarin

BRON: (HUYZER ET AL., 1992)

Financiële vervlechting

hoog 

laag

Organisatorische vervlechting

laag   hoog

Samenwerking leidt tot
minder zeggenschap over
meer productiemiddelen

figuur 1

Vormen van strategische samenwerking

Joint
sellingVFB

OEMDealerAgent

Licentie
nemen

Joint
marketing Franchise

Fusie
en 

overname

Co-
makership

Inkoop-
combinatie

Joint
venture

Deelneming
Corporate 
venturing

Productie-
samenwerking



T I J D S C H R I F T CONTROLLING

19

n
r

 4
  a

p
r

il 2
0

0
3

de partijen ook daadwerkelijk invloed op het functioneren van
de venture kunnen uitoefenen aan de deelname in het eigen ver-
mogen gerelateerd. 

Contractuele samenwerkingsvormen
Een veelgebruikte contractuele samenwerkingsvorm is de licen-
tie. Hierbij geeft een onderneming (de licentieverlener) aan een
ander bedrijf (de licentienemer) het recht om gebruik te maken
van zijn immateriële eigendommen, zoals patenten, handelsmer-
ken en kennis. De licentienemer betaalt de licentieverstrekker
royalties voor het gebruik van de licentie, meestal in de vorm
van een vast bedrag (entreegeld) en een variabel bedrag dat
afhangt van de omzet of afzet. De licentienemer kan de licentie
zelf gebruiken (directe licentie) of zelf een sub-licentie geven aan
een andere gebruiker (indirecte licentie). 
Verwant aan de licentie is de franchise. Het grootste verschil is
wel dat bij de franchise sprake is van intensieve samenwerking
tussen franchisegever en franchisenemer. De franchise is een
pakket eigendomsrechten op knowhow, handelsmerken, emble-
men en bedrijfsmodellen die worden aangewend bij de produc-

tie en verkoop van goederen en diensten aan eindgebruikers.
Een bekend voorbeeld is de franchiseketen McDonalds.
Er zijn veel samenwerkingsrelaties die gericht zijn op het ont-
wikkelen van gezamenlijke inspanningen bij het bereiken van
eindgebruikers. De joint marketing is een netwerk van onderne-
mingen die eenzelfde marketingvorm kiezen. Het kan daarbij
gaan om reclame-uitingen (‘op de markt is uw gulden een daal-
der waard’) of om gemeenschappelijke service (de besteldienst
van Fleurop-bloemisterijen).
Agenten en dealers zijn zelfstandige ondernemers die zich richten
op marketing, verkoop en after-sales service ten dienste van één
of meerdere andere ondernemingen. Zij zijn daarbij geheel zelf-
standige ondernemers, het enige dat soms wordt afgesproken is
een concurrentiebeding. Dit is geheel anders bij joint selling:
hierbij spreken ondernemers af bepaalde, veelal omvangrijke
(deel-)markten gezamenlijk te bedienen of deze juist onderling te
verdelen. De bedoeling van deze samenwerking is om onderlinge
concurrentie zoveel mogelijk uit te sluiten. 
Een tussenpositie neemt het vrijwillig filiaalbedrijf (VFB) in: het
gaat hier om een samenwerking in de levensmiddelenbranche tus-

Voorkom oppor tunisme

Er zijn verschillende methoden denkbaar om opportunistisch

gedrag in samenwerkingsrelaties tegen te gaan. De volgende

zijn de meest bekende:

• Het toepassen van een control systeem. Het management

kan door middel van het waarnemen en bijsturen van gedrag

betrokkenen stimuleren tot functionele gedragingen en

weerhouden van opportunistisch gedrag. 

• Het kiezen van een goede beloningsstructuur. Partners in

een samenwerking moeten beloond worden voor de bijdrage

die zij leveren aan het gemeenschappelijke doel van de

samenwerking. Deze beloning moet meer zijn dan het voor-

deel dat de partners zouden genieten als zij dezelfde inspan-

ningen voor eigen voordeel hadden gedaan.

• Het afspreken van een norm van wederkerigheid.

Wederkerigheid betekent in samenwerkingsrelaties dat goed

gedrag van de ene partner wordt beantwoord met goed

gedrag van de ander. Dit geldt overigens ook voor opportu-

nistisch gedrag. Zo komt het vaak voor dat opportunistisch

gedrag wordt beantwoord met een ‘straf’, bijvoorbeeld door

de afspraak dat de samenwerkingsrelatie door de benadeel-

de mag worden overgenomen voor een van tevoren bepaalde

prijs.

• Gezamenlijk investeren in specifieke activa. Gedurende de

samenwerking moeten investeringen worden gedaan.

Sommige investeringen kunnen alleen waarde leveren als ze

gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn gedaan (asset

specificity). Bijvoorbeeld gespecialiseerde machines die

alleen taken uitvoeren die in de samenwerking vóórkomen.

Hoe meer investeringen partners plegen in specifieke activa,

deste kostbaarder wordt het voor hen om de samenwerking

op te zeggen of te saboteren. Zij kunnen immers geen goed

alternatief gebruik van deze activa maken. Grote investerin-

gen in specifieke activa maken partners ‘gevangene’ van

elkaar. 

• Het opbouwen van vertrouwen. Vertrouwen bestaat in twee

vormen: de zekerheid die men kan hebben dat de partner

technisch capabel is om de samenwerkingstaken naar beho-

ren uit te voeren en de zekerheid dat de partner aan het

belang van de samenwerking een hoge prioriteit toekent.

Vertrouwen kan worden gewonnen uit referenties die uit het

netwerk van bedrijven worden gehaald. Zo kunnen respecta-

bele ondernemingen referenties geven over de betrouwbaar-

heid van nieuwe partners (dit heet dan initieel vertrouwen).

Vertrouwen kan ook gaandeweg tijdens de samenwerking

doelbewust worden opgebouwd. Regelmatige communicatie

over gedragingen en prestaties kunnen partners in de loop

van de samenwerking helpen gezamenlijk vertrouwen op te

bouwen. Hoe groter het vertrouwen, des te kleiner de kans op

opportunistisch gedrag.

• Indirecte beheersing via netwerken van bedrijven.

Ondernemingen in een samenwerkingsrelatie kunnen ook

besluiten reacties op elkaars functioneren te geven via de

band van het netwerk rondom de samenwerkingsrelaties.

Ondernemingen die een solide positie hebben in een groot net-

werk van bedrijven kunnen de reputatie van hun partner aan-

tasten door hem af te schilderen als een onbetrouwbare part-

ner in het geval deze opportunistisch gedrag heeft vertoond.

Het wordt dan voor de opportunistische partner erg moeilijk

een nieuwe samenwerking met andere bedrijven aan te gaan.

Investeer gezamenlijk in
specifieke activa



sen één of meer grossiers en een groot aantal kleine onafhankelijk
detaillisten. Deze onafhankelijkheid is vooral juridisch, want de
dagelijkse leiding is in handen van de grossier(s). Dit komt omdat
de filiaalbedrijven alle de naam van de grossier(s) voeren.
Op het gebied van productie bestaan soortgelijke samenwer-
kingsvormen. Original Equipment Manufacturing (OEM) is een
samenwerkingsvorm waarbij ondernemingen originele onderde-
len aan afnemende bedrijven leveren om te worden verwerkt in
producten die verkocht worden onder de merknaam van de
afnemer. Tevens verwerkt de leverancier dezelfde onderdelen in
producten die onder de eigen merknaam worden verkocht. 

Deze handelwijze komt vaak voor in de computer-, auto- en
telecommunicatie-industrie. Zij wordt vaak toegepast om de
afzet te maximaliseren, zodat een goed deel van de kostbare
ontwikkelkosten kan worden terugverdiend. Functioneert de
OEM nog op basis van markttransacties van onderdelen, bij 
co-makership gaat de samenwerking verder. Hierbij werken
leverancier en afnemer samen bij het ontwerpen, ontwikkelen,
produceren en verbeteren van producten. Er is dus sprake van
achterwaartse integratie in de waardeketen.

De keuze van een samenwerkingsvorm
Er is een grote variëteit aan samenwerkingsrelaties beschikbaar.
De keuze van de uiteindelijke samenwerkingsvorm is afhanke-
lijk van het antwoord op drie vragen:
1.Doelstelling. 

Wat is de uiteindelijke doelstelling van de samenwerkingsrela-
tie? Op welke bedrijfsactiviteiten is de samenwerking gericht
en welke voordelen worden van de samenwerking verwacht?

2.Transactiekosten.
Welke samenwerkingsvormen leiden tot de minste kosten bij
het opstellen van afspraken, bij de uitvoering (denk aan onge-
wenste handelingen van contractpartijen) en bij de controle op
de naleving. Dit onderdeel staat in de literatuur ook wel bekend
als de transactiekostentheorie van afspraken tussen partijen.

3.Besturingsvorm (governance).
Welke vorm van samenwerking geeft de meeste motivatie aan
de contractpartijen om in het gemeenschappelijke belang van
de gezamenlijke onderneming te handelen?

De rol van de controller
De controller heeft een belangrijke functie in samenwerkingsre-
laties. Die functie concentreert zich heel in het bijzonder op de
uitvoering van drie taken. Elk van die taken wordt hieronder
kort genoemd en toegelicht:
1.De controller levert een bijdrage aan de vormgeving van de

samenwerkingsafspraken tussen de betrokken partijen.
2.Tijdens de samenwerking is de controller veelal verantwoor-

delijk voor de organisatie van de dagelijkse, operationele
informatie-uitwisseling tussen samenwerkingspartijen. 

3.De controller is eveneens sterk betrokken bij de periodieke eva-
luatie van de prestaties van het samenwerkingsverband. In het
kader van deze taak is de rol van de controller om zo objectief
mogelijk vast te stellen of, en zo ja in welke mate, de lopende
samenwerking voldoet aan de verwachtingen van betrokken
partijen. Zeer in het bijzonder is hierbij de vraag relevant of de
samenwerking wordt gedragen door een systeem van ‘open-
boek-accounting’ of ‘gesloten-boek- accounting’.

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de controller zich
vooral bezighoudt met de uitwisseling van informatie tussen
samenwerkingspartijen. In die hoedanigheid werkt de controller
actief mee aan het vervagen van de organisatiegrenzen tussen de
betrokken partijen. Hoe meer informatie immers tussen partijen
wordt uitgewisseld, des te meer raken zij bij elkaar betrokken.
Zo leidt een continue uitwisseling van productie-informatie tot
meer mogelijkheden de productiesystemen van betrokken orga-
nisaties op elkaar af te stemmen. Samenwerkingsrelaties op
basis van open-boek-accounting leiden tot meer bestuurlijke
afstemming. De uitwisseling van bedrijfsgegevens leidt hier tot
meer mogelijkheden voor gezamenlijke besluitvorming over
kosten, prijsstelling, productvernieuwing en marketing.
Een goed voorbeeld is dat de controllers van alliantiebedrijven
bijvoorbeeld plaatsnemen in een taakgroep ‘Kostenbewaking’,
die toeziet op het bewaken van de kosten van de alliantie en de
budgetten per geplande innovatie. Tevens richten zij zich op het
calculeren van de alliantievoordelen in de vorm van kostenbe-
sparingen uit innovaties, die worden gebruikt voor prijsaanpas-
singen en voor verdeling van de voordelen tussen de partners.

De controller is daarmee de (mede-)bewaker van de intensiteit
waarin organisaties met elkaar samenwerken. De afspraken
waarop de samenwerking berust, de aard en frequentie van uit-
wisseling van operationele gegevens en de wijze waarop de
prestaties van de samenwerking worden beoordeeld, zijn
belangrijke methoden waarmee de controller invloed op de
samenwerking uitoefent. 
Veel samenwerkingsrelaties falen. Het goed kunnen organiseren
en beheersen van samenwerkingsprojekten is daarmee erg
belangrijk geworden. Controllers die bedreven zijn in het effec-
tief besturen van samenwerkingsprojecten voegen dan ook
daadwerkelijk waarde toe aan de samenwerking en daarmee
ook aan de waarde van hun eigen onderneming.

�� Van dezelfde auteurs verscheen in de serie Controlling in de
Praktijk (de CIP-reeks) onlangs het boekje Management van
strategische samenwerking, prof.dr. T.LC.M. Groot, drs. H.C.
Dekker, CIP, nr. 53, Kluwer Deventer. Voor verdere verdieping
raadpleegt u de artikelen in de KluwerFinanceBase op internet:
www.kluwerfinancieelmanagement.nl. 
Op pagina 12 vertelt Herman D. Heijtmeijer RC, finance
director, AVEBE te Veendam onder andere over strategische
samenwerkingsvormen binnen dit aardappelzetmeelconcern. 
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Hoe groter het vertrouwen,
des te kleiner de kans op
opportunistisch gedrag

Open-boek-accounting 
leidt tot meer bestuurlijke
afstemming


