“Een praktische opleiding waarin een goede basis wordt gelegd voor het beter kunnen
managen van samenwerkingsverbanden, waardoor je een beter resultaat haalt uit allianties”

Samenwerken als specialisme

Waarom interessant?

Het aangaan van samenwerking met andere organisaties is aan
de orde van de dag. Onderzoek wijst echter uit dat slechts 50%
van de samenwerkingsverbanden succesvol zijn. Samenwerken
mag dan vanzelfsprekend zijn, dat het succesvol wordt is dat
nog niet. Succesvol worden en ook blijven, vraagt om
specifieke kennis en vaardigheden. Het aangaan, inrichten en
managen van een samenwerking als een specialisme
beschouwen leidt tot betere resultaten. Onderzoek leert ons dat
het beschikken over diepgaande kennis van
alliantiemanagement één van de 7 succesfactoren is. Met
daarbij aandacht voor zowel de “harde” kant als de “zachte”
kant van samenwerken. En met behulp van bewezen
methodieken en tools.

Investeren in alliantievaardigheden loont! Je wordt een expert in
het aangaan, inrichten en managen van allianties. Deelnemers
uit eerdere leergangen waarderen vooral de praktische
modellen en de aandacht voor de zachte kant van
samenwerken. Jouw organisatie krijgt een op maat gesneden
model waarmee ze professioneel nieuwe allianties kan
aangaan, inrichten en managen.

Wat brengt het u?
✓
✓
✓

“Wil je echt leren samenwerken en
diepgang aanbrengen tussen organisaties,
is alliantiemanagement top!”
AlliantiePartners Academy biedt de Leergang
Alliantiemanagement; samenwerken binnen allianties.
Na de succesvolle Leergangen in 2015, 2016, 2017 en 2018
(deelnemerswaardering 9,2!), wordt de leergang opnieuw
georganiseerd met startdata in februari 2019. De leergang
kenmerkt zich door de praktische toepasbaarheid; je brengt
jouw eigen samenwerkingscasus in en gaat daarmee aan het
werk. Op deze wijze doe je de kennis op hoe om te gaan met
allianties en leer je dit praktisch toe te passen.

✓
✓

Gerichte aanpak om samenwerkingsverbanden
professioneel in te richten en te managen.
Samenwerkingsverbanden kunnen beoordelen en snel tot
noodzakelijke maatregelen komen.
Aangeleerde kennis kunnen toepassen in de praktijk en
ervaring opdoen met eigen cases.
Actief ervaringen uitwisselen met gelijkgestemden over
branche grenzen heen.
Inzicht in de psychologische kant van samenwerken.

Wat brengt het de organisatie?
✓
✓
✓
✓
✓

Expertise om samenwerken te ontwikkelen / onderhouden.
Samenwerken als strategisch belang te borgen.
De verschillende rollen voor management van
samenwerking bekend binnen de organisatie.
Sterke toename van rendement en minder risico van
bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden.
Strategische benadering van allianties waarbij
alliantiedoelen de organisatiedoelen ondersteunen.
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Context

Voorbereiding & online toegang tools

AlliantiePartners heeft een gerichte aanpak ontwikkeld voor
alliantieontwikkeling:
1. Aangaan van allianties
2. Inrichten van allianties
3. Managen van allianties

Je zult als voorbereiding worden gevraagd om een
AlliantieScan in te vullen om een bestaande samenwerking te
beoordelen. De online database AlliantieSociety staat tot jouw
beschikking. Hier staan alle tools en methodieken die een rol
spelen binnen alliantiemanagement.

Bovendien wordt binnen de leergang de invloed van innovatie,
strategische inkoop en management op allianties diepgaand
behandeld. Met bijdragen van Prof. dr. T. Sfirtsis, Dr.Ing. J.
Reijniers MBA en Drs. P. de Roode. Zeer ervaren docenten die
alliantiemanagement benaderen vanuit hun eigen vakgebied.

Voor wie?

“Zeer leerzame en boeiende leergang die in
veel situaties is te gebruiken en ook steeds
relevanter gaat worden.”

Fasering van allianties
AlliantiePartners kent een fasering voor het inrichten van
allianties. Deze fasering zal gedurende de leergang worden
behandeld waardoor alle aspecten aan de orde komen.

Business development manager, demand of supply manager,
account manager, programmamanager, alliantiemanager,
ketenregisseur, beleidsadviseur, manager/adviseur strategie of
innovatie, inkoopmanager, productmanager, directeur/hoger
management. Ook special programma’s voor gemeentes , voor
gemeentesecretaris, directeur bedrijfsvoering gemeente.

Jouw investering
De duur van de leergang is 5 maanden met daarin 5
cursusdagen. Deelname aan de Leergang Alliantiemanagement
vraagt een investering van € 4.295,- (incl. arrangementskosten,
excl. BTW). Je wordt kosteloos lid van de AlliantieSociety met
de daarbij behorende online kennisbank voor de modellen &
methodieken en kan tijdens de lesdagen sparren met de
consultants van AlliantiePartners over jouw praktijkcase en
huiswerk. Ook na de leergang blijf je lid van de AlliantieSociety
en behoudt je toegang tot de online kennisbank van
AlliantieSociety. Liever een in-company programma?
Vraag naar onze mogelijkheden.

Aanmelden & meer informatie
Je kunt je aanmelden en meer informatie vinden via
https://alliantiepartners.nl/academy/leergangalliantiemanagement/praktische-informatie/
Startdatum: 30 oktober 2019.
Heb je nog vragen?
Neem dan telefonisch contact met ons op via
085 - 401 17 20 of mail naar info@alliantiepartners.nl

Programma
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