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1

4.5–3

Inleiding
De markt verandert. Steeds meer bedrijven zijn op zoek
naar nieuwe wegen om hun rendement te vergroten.
Daarbij wordt steeds vaker gebruikgemaakt van samenwerking met andere partijen. Co-makership is één van
die vormen van samenwerking. Helaas zijn er nog steeds
veel bedrijven die de term co-makership oneigenlijk gebruiken. Daarmee wekken zij verkeerde verwachtingen
bij de co-maker, hetgeen er op termijn toe leidt dat het
beoogde resultaat niet wordt bereikt. Wat gaat er fout?

2

Samenwerkingsrelaties met leveranciers
In de industriële markt zien we ontwikkelingen, zoals de
toenemende vraag naar totaaloplossingen en de kleiner
wordende marges in combinatie met toenemende
risico’s, die ondernemingen ertoe dwingen steeds meer
vanuit samenwerkingsverbanden te werken. De relatie
tussen leveranciers en uitbesteders groeit daardoor
steeds meer van een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie naar een samenwerkingsrelatie. In dit kader zie je
leveranciers zich ontwikkelen van de traditioneel geselecteerde leverancier via voorkeursleverancier tot comaker en zelfs partner van de uitbesteder (zie figuur 1).
Zij vormen daarmee steeds meer een verlengstuk van de
organisatie van de uitbesteder en dragen door kosten- of
kwaliteitsleiderschap direct bij aan de verbetering van
de concurrentiepositie van de uitbesteder, en daarmee
ook aan hun eigen concurrentiepositie.
Het verschil tussen de traditioneel geselecteerde leverancier en de voorkeursleverancier zit in de opbouw van
een relatie tussen uitbesteder en leverancier op basis van
ervaringen in werken met elkaar en het bewezen voldoen aan bepaalde basiseisen door de leverancier. De samenwerking wordt hierbij veelal vormgegeven in een
contract over een zekere regelmaat van zakendoen, alsmede prijsafspraken. Zodra hieraan een vorm van logistieke afstemming alsmede een afstemming van proces14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.
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Figuur 1.
De ontwikkeling van
leveranciersrelaties.

Leverancier

sen, procedures en systemen wordt toegevoegd, groeit
een voorkeursleverancier een stap verder op de samenwerkingspiramide in de richting van co-maker. Bij volledige integratie en afstemming van strategie en beleid
heeft de leverancier (partner) de top van de piramide
bereikt.
Leveranciers moeten voldoen aan een minimumaantal
basiscriteria, beschikken over een zekere vakkennis en
bieden leverbetrouwbaarheid en een goede prijs-kwaliteitverhouding (minimaal marktconform). Doordat
met leveranciers op projectbasis of relatief korte termijn
(circa één jaar) wordt samengewerkt, is het afhankelijkheidsrisico relatief klein.
Voorkeursleveranciers hebben in de loop van een aantal
projecten bewezen de beste prijs-kwaliteitverhouding te
hebben en hebben daarnaast een goede kennis en expertise van processen, systemen en producten. Ze zijn
betrouwbaar en nemen, voorzover binnen hun invloedssfeer, medeverantwoordelijkheid voor het primaire proces.
Met voorkeursleveranciers wordt veelal op middellange
14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.
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termijn (drie tot vijf jaar) samengewerkt, waardoor de
wederzijdse afhankelijkheid nog relatief beperkt is.
Uit de voorkeursleveranciers staat een klein aantal comakers op, dat bereid is de verantwoordelijkheid voor het
primaire proces van de uitbesteder zover op zich te nemen, dat ze hun eigen processen, systemen en producten hierop gaan afstemmen. Daarbij wordt veelal uitgegaan van samenwerkingstermijnen van minimaal vijf
jaar. Co-makers behoren tot de beste in hun klas en staan
open voor verdere verbetering. Ze zijn daarnaast bereid
op een open en eerlijke wijze inzage te geven in hun
kostprijsopbouw en dwingen daarmee respect en vertrouwen af.
De co-makers die het beste in staat zijn in samenwerking
met andere partijen (vaak inclusief de eindgebruiker)
mederisicodragend te werken aan snellere ontwikkeling
van nieuwe producten voor de markt en daaropvolgende kwaliteitsverbetering en kostenreductie, ontwikkelen zich tot echte partners voor de uitbesteder. Deze samenwerkingsrelatie kenmerkt zich door een grotere
onzekerheid over het resultaat van de inspanningen van
de partners, waarbij men bereid is op lange termijn risico te lopen. Een partnership is de meest intensieve relatie, waarbij de wederzijdse afhankelijkheid maximaal
is.
2.1

Co-makership: wat en
waarom?

Co-makership is een productgerichte vorm van samenwerking tussen een uitbesteder en een leverancier. Zij
gaat verder dan de normale leveranciersrelatie en overstijgt ook de voorkeursleverancierspositie, maar heeft de
status van partnership nog niet bereikt. Bij een co-makership gaat de uitbesteder met één of een beperkt aantal leveranciers een samenwerking voor de langere termijn aan, gericht op wederzijds voordeel. De uitbesteder
profiteert van de specialisatie van de leverancier en de
leverancier profiteert van de voorkeurspositie die hij bij
de uitbesteder inneemt. Daarmee is de leverancier ervan verzekerd dat zijn product op de markt komt en dat
hij regelmatig opdrachten krijgt.
14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.
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Een co-makership kan gericht zijn op bijvoorbeeld:
• verbetering van de logistieke afstemming;
• verbetering van de kwaliteit van het eindproduct;
• gezamenlijk productontwerp en -ontwikkeling (ook
wel co-design / co-creëren genoemd);
• Gezamenlijke uitvoering van projecten.
Daarbij wordt door de leverancier beperkt risico gedragen, voorzover beïnvloedbaar en acceptabel.
Het co-makership wordt veelal vormgegeven door een
vergaande afstemming van processen, systemen en procedures. Men werkt samen aan het optimaliseren van
het eindproduct waarbij de processen zo goed tegen elkaar aangeschoven worden, dat er een efficiënte en effectieve vorm van samenwerking ontstaat. Het uiteindelijke doel is het verhogen van de kwaliteit van zowel het
toegeleverde als het eindproduct en het verminderen
van de faalkosten tijdens het productie- en afstemmingsproces. Dit dient te leiden tot een verhoging van de omzet en een beter rendement.
De kracht van het co-makership herbergt tegelijkertijd
ook het belangrijkste risico, namelijk de relatief grote
wederzijdse afhankelijkheid. De belangrijkste basis van
succes bij een co-makership is derhalve gelegen in wederzijds vertrouwen en zakelijk respect. Daarnaast is
overeenstemming over de gezamenlijke doelstelling en
manier van samenwerking, alsmede een goede open
communicatie van wezenlijk belang. En uiteraard niet te
vergeten: de verantwoordelijkheid voor het correct en
met voldoende kwaliteit uitvoeren van de toegewezen taken.

3

Analogie met het huwelijk
Co-makership wordt terecht vaak vergeleken met een
goed huwelijk. De analogie met onze persoonlijke relaties is opvallend. Je kiest de man c.q. vrouw die je het
beste gevoel geeft, waar je het meeste vertrouwen in hebt
en die je het beste aanvult. Je hebt alleen oog voor el14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.
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kaar. Je kunt elkaar volledig vertrouwen: geen vreemdgaan, geen flirten met anderen als dat je wederhelft kan
schaden. Al die anderen kunnen immers niks meer toevoegen aan je relatie!
Ook bij het aangaan van een co-makership wordt het
pad van flirten en verliefd worden (de eerste bestellingen), elkaar leren kennen (prestatiemeting en bijsturing) en samenleven in voor- en tegenspoed (co-makership met delen van resultaat en risico) doorlopen. In al
deze stappen draait het om het elkaar aanvullen en helpen ontwikkelen. Vanuit een gezamenlijk belang: het samen gelukkig oud worden.
Zo kunnen ook dezelfde menselijke valkuilen, die funest zijn voor een goed huwelijk, het co-makership doen
mislukken:
• egocentriciteit (mijn bijdrage is belangrijker dan
die van jou);
• egoïsme (samen zullen we alles delen, ik een beetje
meer dan jij);
• lafheid (ik kan maar beter niet vertellen dat ik een
fout gemaakt heb, of: dit probleem los je zelf maar
op!);
• vreemdgaan (bij die ander kan ik goedkoper of gemakkelijker terecht);
• geen of mis-communicatie.
Uiteraard zijn er ook goede huwelijken (en dus ook comakerships) waar beide partners elkaar een verdergaande vrijheid toestaan. De basis van een dergelijk huwelijk
blijft erin gelegen dat de grenzen in goed onderling
overleg bepaald worden, met instemming van beide partijen en vanuit een gezamenlijk doel en een grenzeloos
wederzijds vertrouwen. Is één van beiden het niet geheel eens met bepaalde acties (ook al beweert hij/zij
misschien van wel), dan is het huwelijk op termijn gedoemd te mislukken. Die ene partij zal immers steeds
ontevredener worden en uiteindelijk vanuit die onvrede
het huwelijk verbreken.
14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.

juni 2001

4.5–8

Co-makership: De do’s en don’ts

4

Co-makership: wat kan er zoal fout gaan (de
don’ts)?
Uitbesteders zien hun leveranciers steeds vaker als verlengstuk van hun eigen organisatie. Daarmee is de relatie tussen uitbesteder en leverancier sterk aan het veranderen. Er wordt steeds vaker gewerkt vanuit vergaande
samenwerkingsconcepten, zoals co-maker- of partnership. Het blijkt echter dat zowel leveranciers als uitbesteders nog het nodige moeten doen om hun professionaliteit op een aantal fronten te verbeteren, willen ze
het predikaat co-maker en uiteindelijk partner verdienen.
Die professionalisering begint bij het creëren van de
juiste ‘mind-set’ ten aanzien van de samenwerkingsvormen. Vervolgens zal ook de professionaliteit van het productieproces van zowel de uitbesteder als de leverancier
het juiste niveau moeten hebben. Het gaat daarbij met
name om verbetering van communicatie en discipline
binnen de organisatie.
De volgende misvattingen kunnen het succes van co-makership aardig vertragen of zelfs verhinderen.
• Er is onterecht voor een co-makership gekozen
Een co-makership is lang niet overal de beste oplossing.
Vaak zijn er andere, betere (goedkopere, efficiëntere of
effectievere) mogelijkheden om het doel te bereiken
dat met een co-makership beoogd wordt, bijvoorbeeld
door betere contractvorming met voorkeursleveranciers
of zoeken naar alternatieven voor de toegeleverde producten of toeleverende leveranciers. De trend volgend,
zal in de toekomst het aantal vaste leveranciers per activiteit wel steeds verder beperkt worden tengevolge van
de ontwikkeling van samenwerkingsrelaties. Daarbij zal
zowel de opdrachtgever als de leverancier steeds een bewuste keuze moeten maken voor de meest geschikte samenwerkingsvorm: voorkeursleverancier, co-maker dan
wel partner.

14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.
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Een co-makership kan een goede manier zijn om de toelevering zeker te stellen en de invloed op de kwaliteit
van het toegeleverde product en de impact ervan op het
rendement van het eindproduct te vergroten. Ook kan
een co-makership een goede samenwerkingsvorm zijn
om de logistieke afstemming te verbeteren en daarmee
faalkosten te verlagen en het rendement te vergroten.
Leveranciers kunnen door professionele ondersteuning
vanuit hun kennis van zaken en ervaring veel geld voor
de uitbesteder besparen. Daarbij moet een opdrachtgever echter bereid zijn de leverancier vanaf het begin van
het productieproces deelgenoot te maken van de problematiek rondom het eindproduct. Alleen dan kan er
gezamenlijk gezocht worden naar oplossingen met een
optimale prijs-kwaliteitverhouding, aangepast aan de
wens van de markt.
Soms grijpt men echter naar een co-makership als laatste en enige redmiddel, omdat de marktpartijen alleen
nog voor een dergelijke vorm van samenwerking warm
lopen. In dergelijke situaties is het veelal verstandiger
op zoek te gaan naar betere alternatieven voor het product of de leverancier. Kies nooit voor een co-makership
omdat de ander het zo graag wil, maar altijd weloverwogen, bewust en vanuit het vertrouwen op succes.
• De gekozen co-maker is niet de juiste
Een co-maker is idealiter een partij die je organisatie
door en door begrijpt en die bereid is met je mee te denken en je te helpen je doelen te verwezenlijken. Uiteraard in ruil voor begrip voor en rekening houden met
zijn belangen. Niet alle uitbesteders en leveranciers zijn
al professioneel genoeg om het predikaat co-maker te
verdienen. De co-maker die men kiest moet óf reeds een
kosten- of kwaliteitsleiderschapspositie bekleden, óf in
staat zijn hier met hulp van jouw organisatie naartoe te
groeien.
Co-makership is een modeverschijnsel geworden. Men
kiest regelmatig voor samenwerking in de vorm van comakership, omdat men denkt dit te moeten doen om de
14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.
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strijd met de concurrentie niet te verliezen. De concurrent doet het immers ook. Besef dat een co-makership
hoge eisen stelt aan de interne communicatie en discipline binnen de organisatie van beide co-makers als het
gaat om het communiceren over en nakomen van contractuele afspraken. Als een organisatie twijfelt aan de
intentie of professionaliteit van de co-maker, dan is het
op dat moment niet de juiste co-maker. Met een gekozen co-maker die volgens de organisatie niet de juiste is,
zal het resultaat van het co-makership nooit optimaal
zijn. Voor deze leveranciers is de keuze voor de rol van
voorkeursleverancier waarschijnlijk beter.
• Er bestaat een slechte samenwerking met de co-maker
Begin niet aan een co-makership in de hoop dat een
slechte samenwerking erdoor verbetert. Een co-makership kan alleen succesvol zijn als de samenwerking al
goed is en men in alle open- en eerlijkheid bereid is aan
elkaars organisatie te (laten) werken. Daarbij is professionaliteit in de samenwerking en goed leveranciersmanagement van wezenlijk belang als voorwaarde voor succes.
• Men heeft angst voor de wederzijdse afhankelijkheid
Wederzijdse afhankelijkheid hoeft geen risico te zijn,
maar is veelal juist een kans. Door de ander invloed te
geven in jouw bedrijfsvoering, wordt een bepaalde creativiteit en onafhankelijkheid ingebracht, die kan leiden
tot een betere besluitvorming. Weliswaar blijft het belangrijk je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor
genomen beslissingen. Als je een advies van een co-maker opvolgt, dat achteraf niet het beste blijkt te zijn geweest ben je nog steeds zelf degene geweest die de beslissing daartoe, mogelijk onvoldoende overwogen, genomen heeft!
• Er is geen draagvlak voor co-makership
Vaak is er op directieniveau wel draagvlak voor een comakership, maar op de werkvloer niet. Bijvoorbeeld omdat personen die met elkaar moeten samenwerken, elkaar niet liggen en aan dat aspect voorbijgegaan wordt.
14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.

juni 2001

Co-makership: De do’s en don’ts

4.5–11

Of omdat men niet gelooft in het nut en het resultaat
van een co-makership. Als er geen draagvlak is, is het
zeer moeilijk het maximale uit een co-makership te halen. Vergeet niet dat het de mensen op de werkvloer zijn,
die uiteindelijk het co-makership tot een succes moeten
maken!
• Er is geen basis van vertrouwen en wederzijds respect
Vertrouwen en wederzijds respect komen voort uit een
zekere mate van gelijkwaardigheid. Niet in omvang, niet
in resultaat, maar in kennis en wilskracht. Zonder deze
basis van gelijkwaardigheid in de discussie zal minimaal
één partij vanuit het gevoel, of de angst, tekortgedaan te
worden, sterker strijden voor haar eigen belang dan voor
het gezamenlijk belang. Met suboptimalisatie, en in het
ergste geval een mislukt co-makership, en veel hieraan
verspilde energie tot gevolg.
• Er wordt geen gezamenlijk doel geformuleerd
Het is van wezenlijk belang een co-makership op te zetten vanuit een gezamenlijk, klantgericht doel. Wanneer
dit niet gebeurt, ontstaat een situatie waarin partijen
hun eigen doelen blijven nastreven, die mogelijk strijdig
kunnen zijn. Men ziet elkaar dan niet als medestander,
maar als tegenstander in de strijd om de klant. Suboptimalisatie is wederom het gevolg!
• Men denkt niet vanuit een win-wingedachte
Het is de bedoeling dat zowel de uitbesteder als de leverancier beter wordt van de gekozen samenwerkingsvorm
(voorkeursleverancier, co-maker of partner). Beide partijen streven naar continuïteit door het bereiken van de
beste resultaten met de laagste kosten. Een zekere flexibiliteit ten aanzien van de markt en de technologische
ontwikkelingen is daarbij essentieel. Uiteraard moet een
organisatie steeds haar eigen belangen behartigen,
maar een succesvol co-makership is geënt op het zoeken
naar elkaars winst en het behartigen van elkaars belangen. Er zijn namelijk altijd momenten waarop er sprake
is van strijdige belangen. Het succes van een goed comakership zit hem in de kunst van deze strijdige belan14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.
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gen gezamenlijke belangen te maken. Dit vereist een
hoge mate van creatief denken en flexibel organiseren.
Een co-makership dat ‘verkocht’ wordt onder het mom
‘win-win’, terwijl men alleen gefocust is op het maximaliseren van de eigen winst, is gedoemd te mislukken. Bij
een goed co-makership worden zowel mee- als tegenvallers gedeeld. Daarbij moet men ervan uitgaan dat de
‘veroorzaker’ van kosten c.q. besparingen hier ook het
nadeel respectievelijk voordeel van moet ondervinden.
Dit zal het toewerken naar besparingen bevorderen. Uiteraard is het van belang deze win-wingedachte ook contractueel goed vorm te geven, bijvoorbeeld door bonusmalussystemen te koppelen aan de kritische succesfactoren van het co-makership, zodanig dat strijdige belangen worden omgevormd tot gezamenlijke belangen. Dit
kan zowel bij vasteprijs- als regiecontracten.
•

Gestelde financiële doelstellingen worden niet afgeleid
van een gezamenlijk hoofddoel
De financiële doelstellingen die van het geformuleerde
gezamenlijke hoofddoel worden afgeleid, moeten eenduidig controleerbaar en beïnvloedbaar zijn. Als de
prestatie van de leverancier een grote invloed heeft op
het resultaat van de uitbesteder, dan moet de impact
daarvan ook bij de leverancier voelbaar zijn. En omgekeerd. Daarmee leg je de risico’s daar neer waar ze beïnvloedbaar zijn en dus geminimaliseerd kunnen (en zullen!) worden.
• Er wordt niet open en eerlijk gecommuniceerd
Een co-makership valt of staat bij de openheid in het geven van informatie over en weer. Over bedrijfsvoering,
processen, belangen en bezwaren.
Vaak bestaan er verborgen agenda’s en worden bedenkingen en belangen om die reden niet op tafel gelegd.
Zodra de andere partij dit vermoedt of erachter komt, is
de basis van vertrouwen weg. Openheid en eerlijkheid
maken onlosmakelijk deel uit van een goed co-makership. Uiteraard mag men wel geheimen voor elkaar heb14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.
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ben, mits deze informatie de beslissingen van de co-maker inzake het co-makership niet zal beïnvloeden. Want:
al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze
wel. Met als gevolg een grotere schade dan wanneer de
co-maker tijdig de juiste informatie gekregen en daaropvolgend bewust een besluit had genomen.
Het komt ook regelmatig voor dat een partij het ergens
niet mee eens is, maar besluit dat te verzwijgen of zelfs te
verloochenen uit angst dat de co-maker tengevolge van
het conflict de relatie vroegtijdig en ongewenst zal verbreken. De andere partij gaat dan, volledig te goeder
trouw, toch door met de samenwerking, om er pas na
lange tijd achter te komen dat het niet goed gaat. Het
uitspreken van bezwaren is de eerste stap naar het oplossen ervan!
•

Er worden geen of verkeerde prestatie-indicatoren
vastgesteld
Vanwege het feit dat men uitgaat van een basis van wederzijds vertrouwen, vergeet men vaak dat het belangrijk blijft goed te omschrijven op welke punten men gaat
meten en controleren om te waarborgen dat het gezamenlijke doel maximaal behaald wordt. Prestatiemeting
dient om de mate van professionaliteit van de co-maker
te controleren en een proces van continue verbetering
op gang te brengen en te houden. Dit is van wezenlijk
belang om ook op langere termijn het succes van het comakership te waarborgen en te voorkomen dat men ingehaald wordt door de concurrentie.
•

Gemaakte afspraken worden niet helder en eenduidig
vastgelegd
Afspraken in het kader van een co-makership worden
gemaakt vanuit het vertrouwen dat men in elkaars belang denkt. Het vastleggen van deze afspraken is uitsluitend een bevestiging van dat vertrouwen. Veel discussie
ontstaat doordat gemaakte afspraken op een voor meerdere uitleg vatbare wijze zijn vastgelegd. In geval van discussie kiest elke partij uiteraard voor de uitleg die in haar
voordeel werkt. Het is dan ook van wezenlijk belang de
14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.
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randvoorwaarden en werkwijzen in het kader van het
co-makership helder en eenduidig vast te leggen in een
contract. Het behoeft natuurlijk geen betoog dat elke
partij zelf verantwoordelijk is voor een zodanige formulering van de afspraken, dat de eigen belangen ook bij
geschillen behartigd worden.
•

Men is niet bereid met opbouwende kritiek aan het werk
te gaan
Vanuit een co-makership moet er gewerkt worden aan
procesverbetering. Dit betekent dus ook dat men bereid
moet zijn kritiek van de co-maker te aanvaarden en er
iets mee te doen. Vaak wekt een kritiek de natuurlijke
reactie van aanval of verdediging op: ‘Ja, maar . . . .’ of:
‘Jij doet het ook niet goed’. Daarmee wordt de sfeer van
samenwerking in strijd veranderd en is de geest van comakership verdwenen. Is deze bereidheid tot werken
aan elkaars bedrijfsvoering er niet, dan zal het proces
van continue verbetering een kort leven beschoren zijn.
En het maximale resultaat nimmer behaald worden.
•

Er wordt te licht tegen de complexiteit en impact van een
co-makership aangekeken
Een co-makership kun je niet aangaan vanuit je luie
stoel. Er is wilskracht en enthousiasme voor nodig en het
kost veel energie. Zonder twijfel zal het leiden tot veranderingen in je eigen organisatie. Daaruit komt immers
een groot deel van het resultaat voort. Als je niet bereid
bent daarin te investeren, moet je niet aan een co-makership beginnen.
Het bovenstaande is natuurlijk geen volledige opsomming. Er zijn ontelbaar veel factoren die het aangaan
van een co-makership kunnen doen mislukken. Gelukkig komen ze nooit allemaal tegelijk voor en is voor de
meeste een oplossing te vinden. Maar: voorkomen is beter dan genezen! Als elke co-maker zich, voor de start
van de samenwerking, afvraagt in hoeverre de bovenstaande misvattingen al dan niet van toepassing zijn, en
hij vervolgens niet met het schaamrood op zijn kaken
14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.
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hoeft toe te geven dat een enkele ervan ook bij hem
leeft, dan is de belangrijkste basis voor succes gelegd.

5
5.1

Situatieschets

Een praktijkvoorbeeld
Liar BV besluit zich meer op haar kernactiviteiten te
richten en verzelfstandigt haar ondersteunende afdeling tot Help BV. Vóór de verzelfstandiging verrichtte de
afdeling Help werk voor beide uitvoerende afdelingen
van Liar BV. Daarbij leverde Help een voor de uitvoerende afdelingen van Liar BV strategisch product. De
verwachting is dat Help BV door de verzelfstandiging
goedkoper en efficiënter zal kunnen werken, doordat ze
haar capaciteit ook kan en moet vullen met opdrachten
van concurrenten. Liar BV verwacht daarmee ook in
haar eigen proces besparingen te kunnen realiseren,
mede door te leren van de slimheid van anderen.
Doordat nu ook concurrenten van Liar BV Help BV
kunnen inschakelen, komt echter mogelijk de toelevering van een strategisch product in gevaar. Dus is het
voor Liar BV van belang de samenwerking met Help BV
voor de langere termijn zeker te stellen. Besloten wordt
de samenwerking in de vorm van een co-makership
vorm te geven. Een goede beslissing, nietwaar?

5.2

Het
probleem

Nu wil echter het feit dat de uitvoerende afdelingen van
Liar BV nooit echt lekker hebben samengewerkt met de
afdeling Help. Oorzaak hiervan was een wederzijds gebrek aan respect onder het personeel, mede versterkt
doordat de afdelingshoofden elkaar niet echt lagen.
Doordat alle afdelingen zelfstandig resultaatverantwoordelijk waren en de uitvoerende afdelingen regelmatig
de afdeling Help ervan beschuldigden hun resultaat te
drukken in haar eigen voordeel, is er tevens een ongezonde basis van wantrouwen onder het personeel gegroeid.
De directie van Liar BV is zich terdege bewust van dit gebrek aan draagvlak onder het personeel en besluit te be14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.
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dingen dat het co-makership in het begin alleen met afdeling Uitvoer 2 wordt opgestart. Afdeling Uitvoer 1
mag de strategische werkzaamheden van Help BV voorlopig zelf blijven uitvoeren, en zal naar verwachting vanzelf aanhaken op het co-makership met Help BV als afdeling Uitvoer 2 een resultaatverbetering laat zien tengevolge van het co-makership.
Dit lijkt geen logische zet, want daarmee wordt het doel
van de verzelfstandiging van Help, het zich richten op
kernactiviteiten, niet meer bereikt. Maar wat ernstiger
is, er wordt meteen een motie van wantrouwen richting
Help BV afgegeven! Liar BV heeft met deze beslissing
echter een tweede agenda. De beslissing is eigenlijk genomen, omdat men daarmee een ‘uitweg’ heeft gecreëerd voor het geval het co-makership niet goed gaat.
De situatie voor en na de verzelfstandiging van Help BV
wordt in figuur 2 schematisch weergegeven.
0069-0098

Voor
Liar BV

Afdeling Uitvoer 1

Afdeling Uitvoer 2

Afdeling Help

Na
Liar BV

Figuur 2.
Situatie voor en na de
verzelfstandiging van
Help.

Afdeling Uitvoer 1

Afdeling Uitvoer 2

Help BV

Comakership
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Help BV liet naar aanleiding van de ‘motie van wantrouwen’ contractueel vastleggen dat Liar BV, voor wat betreft de diensten die Help BV levert, aan een concurrentiebeding gebonden is. Daarmee voorkomt Help BV dat
er via afdeling Uitvoer 1 een concurrent wordt binnengehaald en werd het beoogde scenario volgens de ‘tweede agenda’ verijdeld.
Contractueel werd vastgelegd dat het co-makership binnen een half jaar gerealiseerd moest zijn, omdat de samenwerking voor beide partijen van strategisch belang
was (voor Liar BV in verband met het strategisch belang
van de dienst van Help BV voor haar eigen primaire proces en voor Help BV vanwege de capaciteitsbenutting
die noodzakelijk was voor het bieden van continuïteit).
Om te voorkomen dat de termijn overschreden zou worden, werd een boeteclausule in het contract opgenomen.
Men dacht bij Liar BV op deze wijze met het co-makership te bereiken dat de levering van een strategisch product werd zekergesteld, zonder dat men bereid was daar
zelf in te investeren. En bij Help BV dacht men de capaciteit te vullen zonder haar gebruikelijke manier van
werken te hoeven aanpassen. Het leek een co-makership
dat al bij voorbaat gedoemd was te mislukken.
5.3

De oplossing

Op het moment dat de bovenstaande afspraken contractueel waren vastgelegd, realiseerde men zich dat er wel
wat moest gebeuren om het co-makership vorm te geven, al was het maar het opstellen van een contract. Men
haalde er een externe adviseur bij om de contractuele
afspraken te realiseren en de boeteclausule te ontwijken. Die adviseur kwam en signaleerde meteen dat, om
het co-makership succesvol van de grond te krijgen, er
eerst gewerkt moest worden aan het creëren van draagvlak onder het personeel en het management.
Er werd voor zowel Liar BV als Help BV een interne
werkgroep opgericht, bestaande uit een representatieve
steekproef van de mensen die met de praktische gevol14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.
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gen van het co-makership geconfronteerd zouden gaan
worden en die een (positief) kritische insteek hadden.
Daarnaast werd voor elke partij een stuurgroep geformeerd, bestaande uit het managementteam van de relevante afdelingen en de directie, die de uiteindelijke beslissingen over de adviezen van de werkgroep moest
nemen, en die verantwoordelijk gehouden werd voor
het in gang zetten van de noodzakelijke organisatieveranderingen.
Vanuit de werkgroepen werden in een aantal open discussies de belangrijkste knelpunten en bezwaren tegen
de samenwerking gesignaleerd. Daarna werden het belang en de noodzaak van de samenwerking goed onder
de aandacht gebracht, waarmee de leden zich realiseerden dat het van belang was oplossingen te bedenken
voor de knelpunten en bezwaren. Hun creativiteit werd
ingezet om de belangen van de eigen organisatie te behartigen en vertrouwen over en weer te creëren.
Door de woordvoerders van de werkgroepen van Liar
BV en Help BV werden de belangen en bezwaren over
en weer bespreekbaar gemaakt. Tijdens deze besprekingen werden hiervoor constructieve en structurele oplossingen geformuleerd. Daarbij werd gewerkt aan het herinrichten van de samenwerkingsprocessen, zodanig dat
aan de belangen en voorwaarden van beide partijen gehoor werd gegeven en bezwaren en knelpunten werden
geëlimineerd. Er werd een gezamenlijk doel geformuleerd, gericht op de finale afnemer. Van dit gezamenlijke doel werden prestatie-indicatoren afgeleid, die eenvoudig meetbaar en zoveel mogelijk aantoonbaar door
slechts één van beide partijen beïnvloedbaar waren (bijvoorbeeld: het conform planning tijdig aanleveren van
informatie; het tijdig uitvoeren van kritieke actiepunten).
Aan de prestatie-indicatoren werd een bonus-malus systeem gekoppeld, waarmee de prestatie van beide partijen, vanwege de directe invloed op hun eigen resultaat,
gericht werd op het bereiken van het gezamenlijk doel
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en de effectiviteit en de efficiëntie van de samenwerking
aantoonbaar werden vergroot. De gemaakte afspraken
werden in een co-makershipovereenkomst vastgelegd.
In de tussentijd werd het overige personeel volgens een
communicatieplan continu geïnformeerd over de status
van de besprekingen, waarmee langzaam maar zeker de
sfeer van afwijzend tegenover het co-makership merkbaar omsloeg in interesse en belangstelling. Het eindresultaat van de besprekingen werd uiteindelijk door beide directies in een gezamenlijke feestelijke bijeenkomst
aan het voltallige personeel gepresenteerd. Zo werd uiteindelijk vanuit een onmogelijke uitgangssituatie toch
een succesvolle start van een co-makership neergezet.
5.4

Conclusie

In dit voorbeeld werden veel kapitale fouten gemaakt,
en wel:
• Er is nooit bewust nagedacht over alternatieven voor
het co-makership.
• Men dacht niet vanuit een win-winpositie.
• Men is er bij de keuze voor het co-makership volledig aan voorbijgegaan dat aan de twee belangrijkste
voorwaarden voor een succesvol co-makership, wederzijds respect en vertrouwen, niet voldaan werd.
• Men communiceerde niet open en eerlijk.
• Er werd gewerkt vanuit eigen belangen en niet vanuit gezamenlijke belangen.
• En daarenboven liet de communicatie in de beginfase zeer te wensen over.
Dientengevolge stonden de inspanningen om het comakership uiteindelijk tot een goede start te brengen
(hetgeen noodzakelijk was vanwege de strategische belangen van beide partijen (en de boeteclausule die er
contractueel op stond)), nauwelijks in verhouding tot
wat men op het moment van de beslissing had voorzien.
Tot grote teleurstelling van beide partijen.
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6

Checklist / tips voor een succesvolle start (de do’s)
Om te waarborgen dat een bedrijf bij het aangaan van
een co-makership zijn eigen slagingskans op succes
maximaliseert, hierbij een aantal tips in de vorm van een
soort checklist, die logisch voortvloeit uit het bovenstaande, maar toch nog niet overal als vanzelfsprekend
wordt doorlopen.
1. Bekijk goed of het aangaan van een co-makership
de beste weg is tot het bereiken van je eigen organisatiedoelen. Niet alle leveranciers hoeven uit te
groeien tot co-makers of partners.
2. Kies je co-maker zorgvuldig. Kies de voor jou op basis van zakelijke argumenten beste partij uit de
markt (onder andere op basis van toegevoegde
waarde en reeds bestaande samenwerking).
3. Communiceer tijdig de intentie voor het aangaan
van een co-makership, onderbouw de keuze van de
co-maker op basis van weloverwogen argumenten
en informeer het personeel regelmatig over de
voortgang van het co-makershipproject. Daarmee
leg je de eerste basis voor draagvlak en voorkom je
tegenwerking c.q. het zoeken naar andere alternatieven.
4. Begin vanuit een sfeer van wederzijds vertrouwen.
Laat waar nodig (geaccepteerde vertegenwoordigers van) de mensen die direct met het co-makership te maken krijgen, meepraten over de vormgeving ervan.
5. Kies voor de ‘onderhandelingen’ woordvoerders
met respect voor elkaar en elkaars organisatie en
draagvlak bij de achterban. Geef hen voldoende en
expliciet uitgesproken mandaat voor het nemen van
beslissingen. Maak waar mogelijk gebruik van onpartijdige deskundigen om het traject in goede banen te leiden en erop te letten dat de belangen van
beide partijen afdoende behartigd worden.
6. Formuleer gezamenlijke doelstellingen gericht op
de finale afnemer.
7. Loop het gehele proces van samenwerking van be14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.
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8.

9.

10.

11.

12.

7
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gin tot einde kritisch door en bespreek elkaars belangen en wensen (onder andere welke informatie
moet wanneer beschikbaar zijn; welke risico’s bestaan er in de verschillende stappen en door wie zijn
deze te beïnvloeden). Wees open en eerlijk over bedenkingen en bezwaren. Stel je kwetsbaar op en hou
rekening met belangen van de co-maker (win-win)!
Stel taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden eenduidig vast. Probeer zo weinig mogelijk ‘grijze’ gebieden over te houden.
Kies de belangrijkste prestatie-indicatoren op basis
van meetbaarheid, beïnvloedbaarheid en bijdrage
aan de geformuleerde doelstelling. De prestatie-indicatoren moeten gericht zijn op continue verbetering en afgeleid van de gezamenlijke doelstelling.
Leg afspraken helder en eenduidig schriftelijk vast.
Zorg daarbij dat de bewoording voor slechts één uitleg vatbaar is! Notarissen en advocaten kunnen hierbij behulpzaam zijn. Definieer ook steeds alle termen en begrippen die van wezenlijk belang zijn voor
het afbakenen van de grenzen van het co-makership. Vergeet hierbij ook de geschillenregeling bij
onverhoopte latere onenigheid niet.
Ondersteun elkaar in de uitvoering van het co-makership in technologisch (kwaliteit, logistiek), economisch (kosten) en managementopzicht (procesbeheersing). Leer van elkaar en help elkaar te verbeteren door het uitwisselen van informatie en
kennis. En schroom niet als eerste de handen uit de
mouwen te steken.
Laat zien dat je de goed werkende samenwerking
waardeert. Don’t take each other for granted . . .!

Conclusie
Co-makership kan zonder twijfel positief bijdragen aan
het bedrijfsresultaat van beide partijen. Het gezamenlijk
verhogen van de kwaliteit van zowel het toegeleverde als
het eindproduct en het verminderen van de faalkosten
tijdens het productie- en afstemmingsproces kan im14 Inkoop en uitbesteden: Trends, visies en ontw.
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mers voor beide partijen leiden tot een vergroting van
de omzet en een beter rendement. Het is dan ook absoluut de moeite waard te investeren in een langetermijnrelatie met zorgvuldig gekozen co-makers. Maar . . . bezint eer ge begint! Een goed begin is immers het halve
werk. En, zoals het praktijkvoorbeeld aantoont . . . ook
de halve winst!
Welke samenwerkingsrelatie je ook kiest met een leverancier, (leverancier, voorkeursleverancier, co-maker of
partner), zij dient binnen een redelijke termijn geld op
te leveren, anders is het zakelijk belang ervan twijfelachtig.
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