
HOE EEN RELATIE 
OPSTARTEN EN BEHEREN?
EEN BEKNOPTE HANDLEIDING MET BEST PRACTICES

E
erder al analyseerden we de 
voordelen voor waardecreatie die uit 
een samenwerking tussen een kmo en 
een grote onderneming kunnen ontstaan 
(lees ook het artikel ‘Delicate maar 

nuttige evenwichtsoefening’, p. 16). Maar een 
relatie tussen ondernemingen kan ook nadelen 
of risico’s hebben. Om te beginnen kan ze voor 
de ene partner meer voordelen opleveren 
dan voor de andere. Te grote afhankelijkheid 
van de ene speler (vaak de kmo) ten opzichte 
van de andere, kan tot een onevenwichtige 
machtsverhouding leiden.

middelen die nodig zijn om de relatie aan te 
knopen en in stand te houden, de eigen normale 
activiteiten onder druk zetten. Het energie- 
verslindende werk dat naar de opbouw van de 

onderneming zich te sterk op enkele grote 

afhankelijkheid nog veel groter. En tot slot kan 

voor de actoren.

Met onderstaande goede praktijken en 
aanbevelingen kunt u voor uzelf een toolset met 
hulpmiddelen samenstellen om een succesvolle 
relatie op te bouwen. Misschien is dat wel de beste 
manier om mogelijke nadelen en risico’s in te 
schatten. Verder willen we ook nog op een aantal 
aspecten wijzen waarmee een onderneming nog 
voor ze een relatie aanknoopt, rekening 

 “WANNEER DE 
CONTACTPERSOON 
AFWEZIG IS, 
KAN DE RELATIE 
IN STAND-BY 
BELANDEN”

DEZELFDE WAARDEN DELEN  
Een gemeenschappelijk of gedeeld fundament 

moeten van bij het begin gemeenschappelijke 
waarden delen en een min of meer gelijklopende 
visie hebben, zowel op de relatie als op hun eigen 
ondernemingsmissie. Stephan De Brouwer 
(McDonald’s) vertelt ons dat de ondernemingen 
waarmee de keten werkt niet “toevallig in het 
systeem zijn beland: we gaan met hen scheep 
omdat ze dezelfde waarden hebben … Het is 

basis van die gemeenschappelijke sokkel kan 

EEN GEMEEN-
SCHAPPELĲKE 
VISIE BEPALEN 
Naast de basiswaarden, eigen 
aan elke onderneming, die bij elkaar moeten 
aansluiten, is het even essentieel dat de partners 
een gemeenschappelijke visie ontwikkelen op 
hun relatie en de draagwijdte ervan. Ze moeten 
het eens worden over de doelstellingen, over 
ieders inbreng, over de timing en over de 
resultaten die ze verwachten. Ze moeten in 
overleg een strategie uitstippelen voor de weg 

Na die startfase kunnen een aantal elementen 
bijdragen aan het behoud van een goede  
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DE ANDER ALS EEN PARTNER 
ZIEN EN RESPECTEREN
Een goede relatie veronderstelt inbreng van beide 
partners. Daarom is wederzijds respect een essentiële 
voorwaarde. 

Ondernemingen die elkaar onvoldoende respecteren 
– dat kan op verschillende manieren tot uiting 

opbouwen. Gebrek aan respect kan bijvoorbeeld 
blijken uit een ‘diefstal’ van knowhow of 
deskundigheid. Zo deelde Arnaud de Beukelaer 
(Flavence1), lid van het kmo-platform van het VBO, 

hij een aroma had ontwikkeld waarmee het de verkoop 
van zijn product met meer dan 30% kon doen stijgen, 

ene onderneming van de andere zoveel informatie 

2 ontstaat waardoor 

Respect regelt en stabiliseert de uitwisselingen, 

een sprekende vergelijking van Stephan De Brouwer 
(McDonald’s). Hij trekt een parallel tussen zijn relatie 
met “zijn partners” en de driepotige kruk die 
melkboeren gebruiken. De kruk kan alleen in 
evenwicht blijven als de drie poten even lang zijn en 
evenveel wegen. Het is belangrijk om de ander als een 

evenwichtige verhoudingen tussen ondernemingen 

TRANSVERSALE COMMUNICATIE
We hadden het eerder al over het verschil tussen 

contacten. Bij een relatie met een kmo zou er maar 
één contactpersoon zijn – de baas of een werknemer 
– waarbij niet noodzakelijk andere personen op de 
hoogte zijn van de uitwisselingen. Bij een grote 
onderneming zouden de contacten dan weer lopen 

onderling onvoldoende communiceren. 

Bij een kmo kan de afwezigheid van de contact- 
persoon de relatie in stand-by zetten, of zelfs 

onderneming kan net het veelvoud aan contacten 
(indien dat niet gepaard gaat met voldoende 
onderlinge uitwisseling van informatie) een goede 

Wanneer werknemers binnen een onderneming 

onvoldoende delen, spreekt men over een informatie-
silo. Een slechte doorstroming van informatie kan te 

een pak kennis verloren.

communicatie essentieel. Die moet zowel tussen de 
leden binnen eenzelfde onderneming als tussen de 
gerelateerde bedrijven onderling worden gevoerd. 

een contactpersoon het goede verloop van een project 
hindert of in het gedrang brengt.

DE RELATIE BEGELEIDEN: 
MONITOREN EN CONSTRUCTIEVE 
KRITIEK GEVEN  
Een relatie heeft haar goede en slechte momenten. 
Precies daarom is transparantie essentieel. Het gaat 

gewoon het gevolg van onvoldoende of onaangepaste 
communicatie waardoor misverstanden ontstaan. 

Een regelmatige dialoog, afgestemd op de 

manier aan), en binnen een constante monitoring is een 

evolueert, is het nuttig om ‘controlepunten’ op te 
zetten en die monitoring ook vol te houden. De lijst 

als een barometer, helpen om de relatie continu 

LESSONS LEARNED

ingrijpende, goedkopere, kortere en minder pijnlijke optie: 

1  Specialist in ontwikkeling, 
productie en 
commercialisering van aroma’s 
voor ambachtelijke en 
industriële  spelers in de 
voedingsmiddelensector.

2  In economie heeft men het 
over informatieasymmetrie 
tussen actoren als de ene 
onderneming over relevante 
informatie beschikt die de 
andere niet heeft.

“EEN STAND-
VASTIGE 
RELATIE 
KAN ALLEEN 
GROEIEN OP 
EEN GEMEEN-
SCHAPPELĲK 
FUNDAMENT”
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