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Het AlliantieLab 
 

In het programma ‘Kracht van Sport’ werden alle projecten uitgevoerd door lokale 

samenwerkingsverbanden, vanuit de overtuiging dat de doelstellingen van het programma 

niet door één partij te realiseren zijn. De samenwerking begint bij gedeeld enthousiasme en 

onderlinge betrokkenheid, maar dat is niet genoeg. Vanaf de start van het programma wilde 

het Oranje Fonds aandacht besteden aan de kwaliteit van de samenwerking zelf. Het succes 

van een project is daar mede van afhankelijk. Het Oranje Fonds vroeg Van de Bunt adviseurs 

om met alle deelnemende samenwerkingsverbanden een AlliantieLab te houden. In dit 

memo wordt een toelichting gegeven op het AlliantieLab. Een werkvorm waar ook andere 

samenwerkingsverbanden hun voordeel mee kunnen doen. 

 

Het AlliantieLab als werkvorm 

Het AlliantieLab is een werkvorm waarin samenwerkingspartners binnen één dagdeel 

afwisselend in eigen kring en met elkaar in gesprek gaan over de samenwerking. Met behulp 

van het AlliantieLab krijgen de organisaties beter zicht op wat er voor nodig is om het 

samenwerkingsverband succesvol te laten werken. Hierbij hoort ook het onder ogen zien 

van de dilemma’s die aan samenwerking verbonden zijn. Door binnen één werkbijeenkomst 

in meerdere ronden afwisselend in eigen kring te reflecteren én met elkaar in gesprek te zijn, 

is het AlliantieLab een versneller. Doorgaans vinden bijeenkomsten met tussenposen van 

enkele weken tot maanden plaats. In het AlliantieLab zit u na een half uur weer met elkaar 

aan tafel. Samenwerken in een hogedrukpan dus. 

 

Voorafgaand aan het AlliantieLab is er contact tussen de gespreksbegeleider van het Lab en 

een vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband. Zij bespreken welke onderwerpen 

aan bod zullen komen in het Lab. De gespreksbegeleider verwerkt dat in een 

gespreksleidraad voor het Lab. In de leidraad zijn de verschillende reflectie- en 

gespreksronden van het Lab in de tijd gepland en is per ronde aangegeven wat aan de orde 

is, inclusief een set behulpzame vragen. De leidraad is als het ware het programmaboekje 

van het Lab. Omdat er ook ruimte is opgenomen om aantekeningen te maken, kan de 

opbrengst van het Lab eenvoudig worden meengenomen naar de eigen praktijk. 
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Toegevoegde waarde van een AlliantieLab 

Het inzetten van een AlliantieLab kan op verschillende momenten een bijdrage leveren. 

- Bij het afwegen van een samenwerkingsverband: in gesprek met potentiële 

partnerorganisaties over doelstellingen, belangen, aanpak, bijdragen van de partners, 

organisatievorm, etc. Gedurende het Lab worden de contouren van een mogelijk 

samenwerkingsverband helder en wordt duidelijk of het levensvatbaar is. 

- Voor het goed van start gaan als samenwerkingsverband: in gesprek met de 

partnerorganisaties om het samenwerkingsverband, dat op hooflijnen of op papier al is 

gevormd, ook daadwerkelijk invulling te geven met de mensen die het gaan doen. 

Hebben alle partners eenzelfde beeld van het initiatief, wat is voor elk van hen belangrijk 

om te realiseren, zijn de rollen helder, etc.? Het is onze ervaring dat een Lab zaken op 

tafel brengt die eerder niet naar boven waren gekomen, maar de samenwerking wel in 

de weg zouden kunnen zitten. 

- Voor het evalueren van een samenwerkingsverband: in gesprek met de 

partnerorganisaties over de mate waarin de doelstellingen worden behaald, of de 

belangen van de verschillende partners gediend zijn en hoe de onderlinge samenwerking 

verloopt. Belangrijke input om bij te kunnen sturen waar nodig. 

 

Over Van de Bunt adviseurs 

Van de Bunt is een middelgroot adviesbureau voor strategie, organisatie en management. 

Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen sinds 1933 bedrijven, instellingen en overheden 

met onze expertise. De begeleiding van de totstandkoming en werking van allianties is een 

van onze kernactiviteiten. Voor het Oranje Fonds verzorgen we al meer dan tien jaar 

coaching van projectleiders die met gelden van het Oranje Fonds projecten uitvoeren, en 

voor de programma’s Kracht van Sport en Groen Verbindt verzorgden we AlliantieLabs. Dat 

doen we met veel plezier en bewondering voor de projectleiders, medewerkers en 

vrijwilligers die zich inzetten voor kwetsbare mensen in onze samenleving. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het AlliantieLab kunt u contact opnemen met Maikki Huurdeman, 

m.huurdeman@vandebunt.nl, 06-55151793 
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