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SAMENWERKING

Samenwerkingsverbanden

  

M Samenwerking tussen niet-concurrenten:
    F Grootwinkelbedrijf (GWB)
    F Inkoopcombinatie
    F Vrijwillig filiaal bedrijf
    F Franchising, licencing, e.d.
    F Outsourcing  

  F Gedeeltelijk:

  G Geheel:

M Samenwerking tussen concurrenten:
F Strategische alliantie
F Joint venture
F Netwerk
F Kartel
G Fusie of overname
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SAMENWERKING

Samenwerkingsverbanden

  
M Motieven voor samenwerking in algemene zin:
    F Verdedigen, ter bescherming van de eigen
        kernactiviteit van een marktleider (HP en IBM
        die software ontwikkelen voor grote klanten). 
    F Handhaven, van de eigen marktleiderspositie
        van een activiteit die niet tot de kernactiviteiten
        behoort (MacDonald’s: logistieke services?). 
    F Achterstand inhalen, ter versterking van de
        eigen concurrentiepositie van een marktvolger
        (div. samenwerkingen luchtvaartbedrijven).
    F Herstructureren, van een activiteit van een
        marktvolger (het Finse Valio en het Zwitserse
        Milka, die aan elkaar kaasproducties afstoten).
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SAMENWERKING

Samenwerkingsverbanden

  

McDonald’s: tot
2005 de enige
wereldwijde
klant van HAVI.
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SAMENWERKING

Samenwerkingsredenen

  
M Motieven voor samenwerking zijn o.a.:
    F Kostenreductie 
    F Versterking concurrentiekracht
    F Continuïteit bedrijfsvoering en -ondersteuning
    F Bundeling krachten naar leveranciers
    F Verbetering producten / dienstenaanbod
    F Uitbouw gemeenschappelijke bedrijfsformules
    F Delen van kennis, R&D
    F Vergroten promotie / naamsbekendheid
    F Strategische heroriëntatie (fusies, overnames)
    F Synergetische voordelen (1 + 1 = 3 effect; het
        onderling creëren van wederzijdse voordelen)  

6

SAMENWERKING

Samenwerkingsintensiteit

  
M Mate van samenwerkinsintensiteit:
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  
M Strategische  alliantie:
    samenwerkingsverband op een of meer
    strategische deelgebieden, bijv. 
    G productie (Chrysler-Fiat m.b.t. assortimentsuitbreidingen),
    G inkoop (Grolsch-Warstein inzake verpakkingen, grond-

          stoffen, e.d; AMS-Euroshopper supermarkten), 
    G R&D (Galapagos- Roche inzake ontwikkeling medicijnen

          voor longaandoeningen),
    G distributie / logistiek (MacDonalds-HAVI v/h MLS), of
    G marketing (Singapore Airlines-Tourism New Zealand

          inzake toerisme-marketing in Nieuw-Zeeland). 
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  
M Strategische  alliantie:
    verder zijn er nogal wat strategische allianties in
    de luchtvaartsector:
    - Star Alliance (o.a. Lufthansa, Air China, Air
      Canada, Singapore Airlines, United Airlines)
    - Skyteam (o.a. KLM-Air France, Delta, Aeroflot,
      Alitalia)
    - OneWorld (o.a. British Airways, American
      Airlines, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Quantas).
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  
M Joint venture:
    samenwerkingsverband waarbij een gezamenlijke
    dochteronderneming wordt opgericht, bijv.:
    -Sony-Ericsson, 
    -LG-Philips, 
    -ABN-AMRO-verzekeringen (met Delta-Lloyd),
    -Shell-Chevron/Texaco, 
    -Air China-Cathay Pacific inzake cargo activiteiten,
    -en meer.  
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  
M Fusies en overnames:
    F Fusie: het samengaan van twee (of meer)
        organisaties, meestal van ongeveer gelijke
        grootte in één nieuwe organisatie (bijv.: Ennia 
        & Ago in Aegon, ABN & AMRO, en ook: British
        Steel & Hoogovens in Corus, KLM & Air France,
        en meer.
    F Overname: een meestal grotere organisatie
        neemt een kleinere over, hetgeen op
        vriendelijke (goed samen overeen te komen)
        wijze kan (zoals Magna en Opel), dan wel op
        vijandelijke wijze (zoals ABN-AMRO en
        Antonveneta Bank).  
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  
M Fusies en overnames:
    F Probleemgebieden:
        G organisatiecultuur: bij het samensmelten van
            twee of meer organisaties ontstaan vaak
            meerdere culturen binnen de organisatie, wat
            kan leiden tot ineffectieve samenwerking.
        G onduidelijkheid van posities en taken:
            wanneer het management en personeel niet
            duidelijk is wat de nieuwe koers is, raken
            mensen gedemotiveerd, en lopen waardevolle
            werknemers weg.
        G te hoge verwachtingen: qua prestaties en
            resultaten, waardoor frustraties ontstaan.
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  
M Detailhandel, samenwerkingsvormen:
    F Grootwinkelbedrijf (GWB):
        detailhandelsondernemingen met 7 of meer
        eigen winkels of 100 of meer werkzame
        personen.
        Vaak wordt voor veel producten in het GWB-
        assortiment de groothandelsfunctie
        geïntegreerd met de detailhandelsfunctie.
        GWB omvat o.a. grootfiliaalbedrijven
        (bedrijven met >7 filialen, zoals AH, C&A,
        Praxis, e.d.) en warenhuizen. 
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  
M Detailhandel, samenwerkingsvormen:
    F Inkoopcombinatie:
        samenwerking tussen detaillisten op basis van
        lidmaatschap van een vereniging en/of
        samenwerkingscontract (o.a. DA, Intersport,
        Superunie).
        Samenwerking is gericht op het behalen van
        inkoopvoordelen door bundeling van inkoop-
        orders (waardoor groothandel wordt uitge-
        schakeld) en het bevorderen van bekendheid
        van de aangesloten winkels door promotionele
        acties onder een gezamenlijke groepsnaam /
        -logo en/of winkelformule.
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  
M Detailhandel, samenwerkingsvormen:
    F Vrijwillig filiaalbedrijf :
        samenwerking van detaillisten op basis van
        lidmaatschap van een vereniging en/of
        samenwerkingscontract met één of meerdere
        groothandels; de detaillisten kopen centraal in
        bij deze groothandels, en presenteren zich naar
        buiten toe onder dezelfde naam, hetzelfde
        embleem, hetzelfde huismerk en dezelfde
        presentatie.
        Komt vrijwel uitsluitend voor in levensmid-
        delensector, o.a. Spar, C1000, Golff, e.d.
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  
M Detailhandel, samenwerkingsvormen:
    F Franchising:
        op basis van contractuele binding tussen van
        elkaar onafhankelijke bedrijven: franchise-
        gever (franchisor) die rechten verleent, tegen
        betaling, aan een franchise-nemer (franchisee).
        In Nederland snelst groeiende samenwerkings-
        vorm, waarbij contractueel bepaald worden,
        o.a.:
        - voorwaarden voor voeren van merk / naam
        - voorwaarden m.b.t. verkoopwijze
        - details inzake assortiment, prijzen, reclame
        - vergoedingen en afdrachten.
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  

M Detailhandel, samenwerkingsvormen:
    F Franchising: 
        voordelen franchisenemer, o.a.:
          G vaak bekende en succesvolle formule, beproefd aanbod;
          G hierdoor vaak makkelijker financierbaar;
          G alleenrecht om merk in een bepaald gebied te exploiteren;
          G kostenvoordeel door centrale inkoop, marketing, e.d.;
          G onderhoud formule = verantwoordelijkheid franchisegever;
          G begeleiding en advies bij ondernemerschap.

        nadelen franchisenemer, o.a.:
          G betalen voor gebruik van franchisesysteem;
          G conformeren aan richtlijnen en procedures van franchise-
              gever;
          G minder vrijheid dan bij ongebonden ondernemerschap;
          G ondernemersrisico ligt volledig bij franchisenemer.
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  

M Detailhandel, samenwerkingsvormen:
    F Franchising: 
        voordelen franchisegever, o.a.:
          G snelle expansie mogelijk;
          G laag kapitaalbeslag;
          G beperkt risico: franchisenemer opereert voor eigen
              rekening en risico;
          G lokale marketinginspanning en betrokkenheid

        nadelen franchisegever, o.a.:
          G succes van formule afhankelijk van kwaliteiten
              franchisenemer;
          G geen directieve, maar vrijwel alleen motiverende sturing
              van verkoopkanaal mogelijk.      
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  
M Detailhandel, samenwerkingsvormen:
    F Licensing:
        een vorm van samenwerking waarbij een onder-
        neming (licentiegever, licensor) met een andere
        onderneming (licentienemer, licensee) overeen-
        komt inzake het recht van produceren, of het
        gebruik van een handelsmerk, octrooi, fabrieks-
        geheim of andere zaken van waarde, tegen
        betaling van een fee of royalty. 
    F Licenseren wordt vaak internationaal toegepast,
        in landen waar hoge importtarieven worden
        geheven, of waar sprake is van importquota.
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  
M Outsourcing / uitbesteding:
    Ook outsourcing kan beschouwd worden als een
    vorm van samenwerking.
    Door de toenemende schaalvergroting, of juist met
    het oog op bezuinigingen, bezinnen nogal wat
    ondernemingen zich op hun kerntaken. 

    Het gaat hier veelal om secundaire of onder-
    steunende activiteiten, zoals onderdelen van de
    personeelsfunctie of van de financiële admini-
    stratie, of catering, en zelfs productie.
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  
M Outsourcing / uitbesteding:
    Verschillende varianten van uitbesteding, o.a.:
    F regie (vaak kleine werkzaamheden door drukte)
    F partiële (gedeeltelijke) uitbesteding (sommige
        onderdelen van bedrijfsproces worden uitbe-
        steed, andere worden zelf uitgevoerd)
    F integrale (gehele) uitbesteding (bijv. bouw-
        projecten die geheel worden uitbesteed)
    F capaciteitsuitbreiding (bijv. inhuren van tijde-
        lijk personeel)
    F co-makership (samenwerking aan één product)
    F main-contracting (bijv. beheer en onderhoud
        van een gebouw bij één partij) 
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SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  
M Outsourcing / uitbesteding, motieven (4 K’s):
    F kosten: kunnen worden verlaagd voor zover
        toeleveranciers de uit te besteden activiteiten
        goedkoper kunnen uitvoeren;
    F kapitaal: (geld) kan door uitbesteding worden
        vrijgemaakt voor verdere investering in kern-
        activiteiten;
    F kennis: kan worden vergroot door input van de
        toeleverancier waaraan uitbesteed is;
    F (k)capaciteit: door inschakeling van toe-
        leveranciers kan de uitbesteder flexibeler op
        marktontwikkelingen inspelen.



22

SAMENWERKING

Samenwerkingsvormen

  
M Publiek-private samenwerking:
    Op diverse terreinen vinden ook samenwerkings-
    verbanden plaats tussen overheden en bedrijfs-
    leven, zoals bijv.:
    F stedelijke vernieuwing
    F infrastructuur
    F milieu
    F onderwijs
    F technologie-ontwikkelingen
    F enz.
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SAMENWERKING

Internationale samenwerking
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SAMENWERKING

Internationale samenwerking
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SAMENWERKING

Samenwerking tussen landen

M Economische integratie:
    F Preferentiële zone: aangesloten landen staan elkaar
        voorkeurstarieven toe (Brits Gemenebest, GOS)
    F Vrijhandelszone: aangesloten landen schaffen onder-
        linge invoerrechten af, en behouden elk eigen invoer-
        rechten voor niet-zonelanden (EVA, NAFTA, ASEAN)
    F Douane-unie: idem vrijhandelszone, waarbij aange-
        sloten landen gemeenschappelijke normtarieven
        heffen voor niet-zonelanden (tolunie Zwitserl.-Liecht.)
    F Gemeenschappelijke markt: idem douane-unie, met
        onderlinge vrijheid van goederen en dienstenverkeer
    F Economische unie: idem gemeenschappelijke markt,
        met fiscale, sociale en monetaire harmonisatie (EU)
    F EMU: economische en monetaire unie: idem econo-
        mische unie, met gezamenlijke munt (Eurozone)
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SAMENWERKING

Mededinging (concurrentie)

  
M Mededingingswetgeving:
    F Mededingingsrecht: het recht om concurrentie
        te bedrijven, waarborgt effectieve concurrentie.
        Op nationaal niveau betreft dit recht:
        - een verbod op kartelvorming
        - controle op concentratie
        - misbruikverbod van een dominante positie .
        Op internationaal niveau nog een stap verder:
        - controle op staatssteun aan bedrijven
        - liberalisering van staatsmonopolies .
    F In Nederland ziet o.a. de ACM (Autorteit
        Consument & Markt ; v/h: NMa, Ned.  Mededingings

          Autoriteit) hierop toe; in de EU doet de EC dit.


