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Lange traditie 

Lange traditie 



3 

Hedendaagse vormen 

Multidisciplinair perspectief 
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Alliantiekunde 

§  Juridische vorm (deelnemingen, joint ventures, contracten) 
§  Financiën (investering, winstdeling, transferkosten) 
§  Werkgebied (product, land, technologie, tijdsduur) 
§  Monitoring (planning en control, projectmanagement) 
§  Conflict (Mediation, arbitrage, escalatie) 
§  Communicatie (contactpersonen, welke niveaus, media) 
§  Reputatie (wat elkaar gunnen, welke afspraken over podia) 
§  Relaties (teambuilding, vertrouwensontwikkeling) 
§  Cultuur (cultuurverschillen bespreken, benutten, integreren) 
§  Waarden (wederkerigheid, empathie, elkaar iets gunnen) 
§  Besturing (leiderschap, afvaardigingen, niveaus besturing) 
§  Vestigingsplaats (nieuwe plek, binnen bestaande plekken) 

Succesfactoren bij alliantievorming 

§  Transparantie over financiering 
§  Heldere contractuele arrangementen 
§  Formuleren van heldere, ondubbelzinnige en realistische doelen 
§  Expliciteren van visies, motieven en risicopercepties 
§  Gebruik van prestatie-indicatoren voor voortgang 
§  Transparantie in uitwisselen informatie en communicatie 
§  Investeren in vermogen om conflicten op te lossen 
§  Investeren in samenwerkingsvaardigheid  
§  Intensieve uitwisseling van informatie over successen 
§  Coördinatie en ondersteuning van alliantievormingsproces 
§  Gericht evalueren van allianties en alliantievorming 
§  Kennis en methodiekontwikkeling succesvolle allianties 
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Organisatiestrategie - Alliantiestrategie 

Gerealiseerde strategie 
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Bewuste strategie 

Strategisch handelen 

Niet gerealiseerde strategie 

Organisatiestrategie - Alliantiestrategie 

 
 
 

Parels 
Schaamte 
Partners 

Wenselijk 
Noodzakelijk 
Trots 

Lokaal initiatief 
Richting en ruimte 
Processturing 

Leren 
Manifesteren 
Excelleren 

Samenwerken 
Resultaat boeken 
Doorzetten 

Passie 
Mogelijkheden 
Talenten 
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Hanteren van paradoxen 

Maakbaarheid 

Zorgvuldige analyse 

Schoonheid 

Lokale speelruimte 

Maatschappelijke betekenis 

Open systeem 

Zorgvuldige samenwerking 

Innovatie en investering 

Vorming en proces 

Vertrouwen en gevoel 

Samenwerkingsverband 

Investeren in vertrouwen 

Conflict waarderen 
Angst alleen te blijven 

Inhoud en vorm 

Bedrijfseconomische betekenis 
Efficiëntie en kosten 

Gesloten systeem 

Snelle resultaten 

Centrale sturing 

Zakelijk arrangement 

Investeren in kennis 
Conflicten beheersen 
Angst eigenheid te verliezen 

Succesvoorwaarden 
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Enkele succesfactoren 

§  Lokaal initiatief aan hand van praktijksituaties 
§  Professionele schaamte en ambitie als energiebron 
§  Vanuit probleem en inhoud procesmatig werken 
§  Activeren van lokale netwerken – werelden verbinden 
§  Niemand is de baas, ook de ketenregisseur niet 
§  Werken aan vertrouwen - afspraken over communicatie 
§  Onderscheid tussen systeem en mensen 
§  Uitvoering en besturing koppelen 
§  Richting – Ruimte – Resultaten – Rekenschap 
§  Politieke sponsoren met gevoel voor timing 
§  Breed eigenaarschap – elkaar succes gunnen 
§  Bestuurlijke steun en doorzetting 

Enkele risico’s 

§  Werelden van verschil ontkennen 
§  Verantwoordelijkheden ontkennen en ontlopen 
§  Angst dat het bureaucratisch wordt 
§  Angst autonomie te verliezen 
§  Angst niet betrokken te zijn 
§  Zwartepieten en zondebokkenspel 
§  Laten meeslepen in geruchten 
§  ‘Baas’ willen spelen of eigen verantwoordelijkheid ontlopen 
§  Afspraken niet nakomen en gebrekkige vervolgacties 
§  Onvoldoende bestuurlijke druk én steun 
§  Onvoldoende oog voor waardering 
§  Onvoldoende oog voor verankering en verspreiding 
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Alliantiekunde:    een vak  ?? 

Prof. dr. Jaap J. Boonstra 

Mijn professionele missie is om kennis en ervaring te delen over 
leiderschap en veranderprocessen in organisaties. Op deze manier 
wil ik bijdragen aan het succesvol handelen van leiders en managers 
in de veranderingen die zij ambiëren. 

Met plezier werk ik samen met leiders, managers en professionals die 
verschil willen maken en daarvoor hun nek durven uitsteken. 

Het geeft me energie als ik kan bijdragen aan de trots van mensen in 
hun werk en hun bijdragen aan organisatorische en maatschappelijke 
vernieuwing. 
 

Jaap Boonstra is hoogleraar ‘Organisatieverandering’ aan de Universiteit van Amsterdam en bij Esade Business School in 
Barcelona. Hij is als onderzoeker en docent verbonden aan Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie en veranderkunde 
in Utrecht. Hij is commissaris bij enkele Nederlandse bedrijven en toezichthouder bij een jeugdzorginstelling in Amsterdam en 
bij de Nederlandse Academie voor Overheidscommunicatie. Als zelfstandig adviseur is hij betrokken bij complexe 
veranderprocessen in organisaties. 

Op de universiteit verzorgt Jaap onderwijs over verandermanagement, strategische besluitvorming en over leerprocessen en 
machtsprocessen in organisaties. Bij Sioo levert hij bijdragen aan leergangen over leiderschap en diepgaande verandering. 
Bij Esade verzorgt hij opleidingen voor internationale studenten en veranderkundige leergangen voor bestuurders en leiders in 
internationale organisaties. 

Als onderzoeker verricht hij onderzoek naar sociale, technologische en organisatorische aspecten van innovatie en naar 
duurzame veranderingen in organisatorische netwerken. Zijn huidige onderzoek richt zich op waardegedreven leiderschap, 
cultuurverandering en maatschappelijke innovatie. 

Jaap publiceerde meer dan tweehonderd artikelen en diverse boeken over technologische en organisatorische vernieuwing, 
management van verandering, leerprocessen in organisatorische netwerken en transformationeel leiderschap. Zijn 
internationale handboek “Dynamics of Organizational Change and learning” is gewaardeerd als de beste professionele 
bijdrage aan organisatiekundige kennis door de Orde van Organisatieadviseurs. Het boek “Interveniëren en Veranderen, 
Zoeken naar betekenis in interacties” wordt door vakgenoten gezien als boek dat nieuwe perspectieven opent voor duurzame 
veranderingen van organisaties. In 2009 produceerde hij “De Verandermanagementbox”, een serie luister CD’s over 
verandermanagement. Zijn meest recente boek is “Leiders in Cultuurverandering” over mensen die initiatief nemen om de 
cultuur van hun organisatie diepgaand te veranderen. 

       www.jaapboonstra.nl   -   boonstra@jaapboonstra.nl   -   035 6954114    
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