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1.

Introductie

Voor het ontwerpen en toetsen van businessmodellen staan diverse ontologieën (raamwerken) en
ondersteunende methoden ter beschikking. Bekende voorbeelden van ontologieën zijn het Business
Model Canvas van Osterwalder & Pigneur, het STOF-model van TU Delft en Innovalor, het
Amerikaanse VISOR-model en de Sankt Gallen Business Model Navigator van de Universitat van Sankt
Gallen. Bij deze ontologieën zijn steeds de belangrijkste concepten als ontwerpvariabelen beschreven
en ondergebracht in businessmodel componenten zoals het verdienmodel en de waardepropositie. De
ondersteunende methoden bieden (prikkelende) vragen en soms suggesties die moeten helpen bij het
invullen van de variabelen. Het startpunt is veelal een leeg businessmodel template of canvas. Om het
ontwerpproces te versnellen kan het helpen om gebruik te maken van bouwblokken (patronen):
generieke, herbruikbare designs voor businessmodel componenten.
Er is al het nodige geschreven over bouwblokken in businessmodeldesign. Voorbeelden zijn:
- Business model generation (Osterwalder, 2010) – met onder andere patronen voor unbundling,
two-sided platform en open businessmodel
- Sankt Gallen Business Model Navigator (Gassmann et al., 2013) - met 55 businessmodellen en
businessmodel-componentpatronen
- Business Model Design Matrix (Ballon et al., 2007) - met keuze opties voor karakteristieken van
businessmodel waarde- en controleparameters
- Business Strategy Modelling in the Information Age (Winter, 2003) – een discreet model voor de
interne en de externe variabelen van businessmodellen voor banken
In dit document beschrijven we bouwblokken voor een vijftal businessmodel-componenten in de vorm
van factsheets. Voor de factsheet hebben we een format ontwikkeld en dat gebruikt voor de uniforme
beschrijving van geselecteerde bouwblokken. Het format helpt om de bouwblokken onderling te kunnen
vergelijken en om eventueel later de verzameling van bouwblokken verder aan te vullen. De
geselecteerde businessmodel-componenten zijn waardemodel, segmentatiemodel,
samenwerkingsmodel, distributiemodel en verdienmodel.

2.

Businessmodel componenten en bouwblokken voor de creatieve industrie

Het ontwikkelen of (her)ontwerpen van een businessmodel (BM) in de creatieve industrie kent vele
uitdagingen, onder andere in het kiezen van de verschillende businessmodel componenten en hun
onderlinge samenhang. Er bestaat een groot aantal ontologieën om een businessmodel te beschrijven,
maar enkele componenten komen vrijwel altijd terug: waardemodel, segmentatiemodel,
samenwerkingsmodel, distributiemodel en verdienmodel. Deze komen direct of indirect terug als
componenten of concepten in enkele bekende businessmodel ontologieën:
BM Component
Waardemodel
Segmentatiemodel
Samenwerkingsmodel
Verdienmodel
Distributiemodel

BM Ontologie
BM Canvas

STOF

BM Navigator

Value proposition

Service

What?

Customer segments

Service

Who?

Partners

Organisatie

How?

Revenue streams

Finance

Value?

Customer relations / Channels

Technologie / Organisatie

How?

Voor deze vijf businessmodel- componenten is het zinvol om te kijken naar bouwblokken of patronen
die praktisch bruikbaar zijn voor mkb’ers in de creatieve industrie. In de volgende sectie worden deze
BM-componenten kort toegelicht in de context van de creatieve industrie. We geven een definitie, laten
zien hoe deze componenten te positioneren zijn in het Business Model Canvas en gaan in op de
uitdagingen in deze context.
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Niveau (blauw)
Voorbeeld (grijs)
Figuur 1: schematische weergave hiërarchie in niveaus

3.

Beschrijving van de vijf componenten

3.1 Waardemodel
Het waardemodel beschrijft de waarde die een product of dienst voor de klant beoogt te leveren.
Voorbeelden van waarde zijn gemak, entertainment of ‘getting a job done’. Als BM-component beschrijft
het waardemodel de waarde-elementen die samen de waardepropositie richting specifieke
klantsegmenten vormen. Waarde is direct afhankelijk van de klantsegmenten die bediend worden. Een
voorbeeld is de zogenoemde 4g-waarde: genot, gemak, gewin en groen (=duurzaamheid). In BM
Canvas, STOF en BM Navigator heeft het waardemodel logischerwijs de waardepropositie als
aangrijpingspunt. Van daaruit zijn er direct relaties met het klantsegment (ontvanger van de propositie)
en met de waarde activiteiten (die de waarde moeten leveren).
Kenmerken bij het waardemodel
Het waardemodel is opgebouwd uit verschillende waarden die een klant/eindgebruiker kan ervaren. Een
waardemodel kan daarbij meerdere waarden in zich verenigen.
Geleverde
waarde

Waarde gericht op…

Functioneel

Probleemoplossing, sneller, beter, gemakkelijker, uitgebreider, mooier etc.

Emotioneel

Waardering, verrassing, plezier, ontspanning, stressvermindering etc.

Economisch

Financieel voordeel, tijdsbesparing, waarde van bezit, waarde van relatie

Symbolisch

Verlenen van status, gevoel van erbij horen, maatschappelijk verantwoord etc.

Eindwaarde

Onafhankelijkheid, rijkdom, gezondheid, eeuwige jeugd etc.

In het waardemodel wordt de logica weergegeven welke waarde je levert aan de klant/eindgebruiker.
De toegevoegde waarde van een product of dienst is de kern in alle vormen waarin businessmodellen
kunnen worden beschreven. Welke waarde lever je waarvoor de klant een transactie over heeft?
Osterwalder onderkent het belang van het waardemodel en heeft hiervoor een toevoeging op het
Business Model Canvas gemaakt in de vorm van een Value Proposition canvas. Belangrijke onderdelen
zijn het expliciet maken van wat je levert en welke nadelen je daarmee weghaalt bij de
klant/eindgebruiker. Deze twee elementen worden op de volgende pagina meegenomen in de
‘essentie’. Daarbij levert het waardemodel een bepaalde waarde. Er kunnen verschillende waarden
benoemd worden die kunnen worden ervaren. Ze komen ook terug in theorieën over merkbeleving en
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de waardedriehoek van Sahwney. De combinatie van de geleverde dienst, het product, de nadelen die
het weghaalt, gekoppeld aan de ervaren waarden, beschrijft het waardemodel. Hieronder drie
voorbeelden die zijn uitgewerkt in de factsheets.

Functioneel

Essentie

Any time,
any
where

Insights Data

Smart
agent

Emotioneel

Economisch

Symbolisch

Eindwaarde

Gebruiker kan de dienst/product
gebruiken waar en wanneer hij wil.
Eigen leefritme is leidend. Gebruiker is
niet afhankelijk van grenzen en
voorwaarden die door de aanbieder
worden bepaald om toegang te krijgen
tot een dienst. Gebruik van de dienst
past zich aan aan de omstandigheden
van de gebruiker.
Data-analyses van gebruik etc.
uitvoeren en het terugbrengen naar
inzichten voor workflow en
dienstontwikkeling is specialistisch
werk.
Het verkleinen van het risico dat een
product/service niet aansluit bij de
gebruikers.
Trial&Error perioden gaan sneller.
Realtime verzamelen en analyseren
van gebruikersdata is een expertise
die vaak niet aanwezig is.
Klant wordt begeleid in het vinden van
relevante informatie/content.
Overzicht, efficiënt met de tijd,
aansluitend bij interessegebieden.

3.2 Segmentatiemodel
Diensten en producten worden aangeboden aan of afgestemd op specifieke doelgroepen. Deze kunnen
heel breed zijn (mass market) of juist heel smal (niche market). Segmenteren van de markt is het
opdelen van een markt in specifieke (deel)segmenten. Een segment is dan een groep (potentiële)
afnemers met dezelfde kenmerken. Die afnemers kunnen consumenten zijn of zakelijke klanten in een
B2B aanbod. Na segmentering volgt in principe de doelmarktbepaling; op welke segmenten gaat het
businessmodel zich richten? Als BM-component beschrijft het segmentatiemodel de voor het
businessmodel relevante klantsegmenten.
De doelmarkt is logischerwijs direct gerelateerd aan de waardepropositie. De keuze voor doelgroep en
klantsegmenten beïnvloedt de keuze voor klantrelatie en kanalen, bijvoorbeeld de inzet van online
kanalen en/of vormen van selfservice. Er kan ook een relatie zijn met het verdienmodel en het te
hanteren prijsniveau. Bij dit laatste is het geheel van klant, propositie, kanaal en klantrelatie van belang.
Kenmerken bij het segmentatiemodel
In de praktijk vindt segmentatie veelal plaats aan de hand van de volgende kenmerken:
Kenmerk

Segmenteren van een markt naar…

Geografisch
Demografisch
Sociaaleconomisch

Land, regio, stad of wijk
Demografische kenmerken zoals leeftijd, levensfase, geslacht, etniciteit
Sociaaleconomische factoren zoals inkomen, opleiding,
huishoudensamenstelling, religie
Persoonskenmerken, waarden, normen, levensstijl
Kennis van klanten in relatie tot een product zoals loyaliteit,
gebruiksfrequentie, mate van gebruik, koopbereidheid vergelijkbare producten
Bedrijven of organisaties in een bepaalde sector of industrie

Psychografisch
Gedrag
Sector
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Afhankelijk van de keuze van een of meerdere kenmerken voor segmentatie, ontstaan meer concrete
voorbeelden van segmentering, de component bouwblokken die gebruikt kunnen worden als onderdeel
van een businessmodel. De gekozen doelmarkt kan een weinig gedifferentieerde massamarkt zijn
(RTL7 ‘meer voor mannen’, bol.com voor online consumenten) of de doelmarkt kan zich richten op een
specifiek niche (tv-kanaal Spirit24, app voor geocaching). Met name bij de verkoop van digitale
producten kan ook een massa aan niche-producten tot interessante omzetten leiden - zolang de winkel
of het distributiekanaal maar groot genoeg zijn en de bijbehorende kosten laag genoeg (longtail).
Een mooi voorbeeld van een businessmodel voor longtail is dat van Han Koning’s ‘103% vaas’. Deze
vaas werd in 2002 na het winnen van de HEMA ontwerpwedstrijd in serie geproduceerd in China. De
voorraad raakte uitverkocht. Bij Koning is er nog steeds vraag naar de vaas maar dit is onvoldoende om
een nieuwe serieproductie te rechtvaardigen. Om aan de vraag te kunnen voldoen is hij de 103% vaas
als 3D-print gaan produceren. Een mooie oplossing die bruikbaar is voor elk 3D-printbaar ontwerp
waarvoor vraag is vanuit de longtail.
We kiezen de volgende bouwblokken met daarbij aangegeven op welke kenmerken ze zijn gebaseerd:

Bouwblok
segmentering
Micromarketin
g
Mentality
-model
van
Motivacti
on
Mosaicmodel
van
Experian
Leveraging
resource
s

Versioning

Geografisch

Demografisch

Sociaaleconomi
sch

Psychogra
-fisch

Gedrag

Sector

Essentie
Een strategie waarin
het aanbod gefocust
wordt op een groep
van sterk
gesegmenteerde
consumenten
Consumentensegmentatie gedefinieerd
adhv waarden en
drijfveren in acht
sociale milieus
Consumentensegment
atie adhv sociodemografische
kenmerken in 15
groepen
Een nieuwe markt
bedienen met
producten die
oorspronkelijk alleen
als interne
productiemiddelen
gebruikt werden
Meerdere versies van
een product of dienst
aanbieden voor
verschillende
doelgroepen

3.3 Samenwerkingsmodel
Veel diensten binnen de creatieve industrie worden niet door een enkele partij gerealiseerd maar
ontstaan door samenwerking in een waardeketen of een waardenetwerk van partijen. De samenwerking
kan op verschillende manieren georganiseerd zijn, met verschillende machtsverhoudingen en
verantwoordelijkheden. Als BM-component beschrijft het samenwerkingsmodel de relevante partners,
hun rollen, de aansturing en de machtsverhoudingen. Voorbeelden van samenwerkingsmodellen zijn
een coöperatie of een outsourcingsmodel waarin een centrale partij benodigde resources inkoopt.
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De keuze voor partners en samenwerkingsmodel hangt af van de benodigde resources, de uit te voeren
activiteiten en van de strategische belangen en wensen van de partners. Vanuit het
samenwerkingsmodel is er ook een relatie met het verdienmodel en de manier waarop kosten en
opbrengsten onderling verdeeld worden.
Kenmerken bij het samenwerkingsmodel
Om allerlei redenen kunnen organisaties samenwerkingsverbanden aangaan. Drie basisdoelstellingen
kunnen met het ‘samenwerken’ (partnerships) worden beoogd:
- Optimalisering en schaalvoordelen
- Beperking van risico en onzekerheid
- Acquisitie van specifieke resources en/of kennis
Afhankelijk van de doelstelling voor samenwerking zijn er meerdere bouwblokken die gebruikt kunnen
worden in een businessmodel. We kiezen de volgende bouwblokken met daarbij de kenmerken waarop
ze zijn gebaseerd:

Optimalisering
en
schaalvoordeel
Bouwblok
samenwerking
Orchestration

Franchising

Crowdsourcing

Beperking van
risico en
onzekerheid

Acquisitie
van
specifieke
resources
en/of kennis

Essentie
Focus op de eigen
kerncompetenties in de
waardeketen. Uitbesteding van
overige activiteiten en actieve
regie van de keten
Een franchisor bezit de
merknaam en reputatie en deze
worden gelicenseerd aan
onafhankelijke franchisenemers
die het risico dragen voor hun
eigen lokale onderneming
Een organisatie maakt gebruik
van een grote groep individuen
om een oplossing voor een
probleem te vinden

3.4 Distributiemodel
Het distributiemodel beschrijft via welke kanalen een product of dienst wordt geleverd aan klanten of
gebruikers. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een verkoopkanaal, communicatiekanaal en
leveringskanaal (service delivery). Als BM-component beschrijft het distributiemodel welke combinatie
van distributiekanalen wordt ingezet. Voorbeelden zijn direct sales of een netwerk van resellers. In de
context van de creatieve industrie zal content delivery via online kanalen belangrijk zijn. Bij de keuze
voor distributiekanalen moet rekening worden gehouden met de propositie, de gewenste relatie en de
keuze moet passen bij de doelgroep. Er is een relatie met partners vanwege eventuele samenwerking
met distributiepartners en er is mogelijk ook een relatie met de kosten.
Kenmerken bij het distributiemodel
Distributiekanalen hebben meerdere kenmerken en kunnen op verschillende manieren tot een
distributiemodel worden gecombineerd. De kracht van een succesvol distributiemodel zit vaak in het
effectief en efficiënt (smart) combineren van kanalen met verschillende kenmerken. Voorbeelden van
onderscheidende kenmerken bij kanalen en distributiemodellen zijn:
- Type kanaal, fysiek (bricks) versus elektronisch (clicks)
- Combinatie van kanalen, single versus multichannel
- Partnering met anderen, eigen kanalen versus resellers
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Afhankelijk van het soort product, doelgroepen en (geografische) markten en industrie kunnen
verschillende distributiemodellen als bouwblokken ingezet worden in het businessmodel. We kiezen de
volgende bouwblokken met daarbij aangegeven op welke kenmerken ze zijn gebaseerd:
Type
Kanaal

Fysiek
Bouwblok
Distributiemodel
Bricks & Clicks

Shop-in-shop

Resellers

Elektronisch

Kanaal combi
Single
channel

Multichannel

Partner
Kanalen
Eigen
kanalen

Resellers

Essentie
Combinatie van
fysieke en
elektronische kanalen
Een verkooppunt
(winkel) binnen een
winkel van een
partner.
Gebruikmaken van
kanalen en kunde van
partners voor
distributie

3.5 Verdienmodel
Het verdienmodel beschrijft hoe een organisatie geld verdient met een product of dienst. Als de hele
leverings- of voortbrengingsketen voor een dienst wordt beschouwd dan hebben betrokken partijen
vaak allemaal hun eigen verdienmodel. Bij de keuze voor een verdienmodel is uiteraard de
kostenstructuur relevant. Het is ook belangrijk of het model past bij het aanbod, de propositie en de
doelgroep.
Kenmerken bij het verdienmodel
Verdienmodellen kunnen op allerlei vormen van waardecreatie voor klanten en waarde-uitwisseling
tussen stakeholders gebaseerd worden. Het klassieke model van een betalende klant die tevens
gebruiker is van het product of de dienst, is slechts een van de mogelijke vormen. Een heel ander
model is Facebook waar de gebruiker niet betaalt, maar eigenlijk het product is waarvoor adverteerders
aan Facebook betalen.
Voorbeelden van onderscheidende kenmerken bij verdienmodellen zijn:
- De aard van de waarde-uitwisseling, monetair versus niet monetair
- Wie betaalt er, klant/gebruiker versus een derde partij
- Waarvoor wordt betaald, primair product versus afgeleid product als data of secundair product als
serviceverlening
Afhankelijk van de kostenstructuur, de aard van het product en de waardecreatie en betrokken partijen
en stakeholders, kunnen verschillende verdienmodellen als bouwblokken ingezet worden in het
businessmodel. We kiezen de volgende bouwblokken met daarbij op welke kenmerken ze zijn
gebaseerd:
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Waarde uitwisseling
Monetair
Bouwblok
verdienmodel

Pay-per-use

Freemium

Affiliation

Niet
monetair

Wie betaalt
Klant

Derde
partij

Waarvoor betalen
Primair
product

Secundair
product

Essentie
Betalen naar
rato van gebruik
uitgedrukt in
een
hoeveelheid
(tijd, data, #, …)
Basisproduct of
dienst is gratis
terwijl voor het
premium
product betaald
moet worden
Inspanning voor
verkoop van
derden

3.6 Format factsheet
Voor de beschrijving van de bouwblokken in factsheets hanteren we een vast format dat geschikt is
voor elk van de vijf gedefinieerde BM-componenten: waardemodel, segmentatiemodel,
samenwerkingsmodel, distributiemodel en verdienmodel. Het format voor de factsheet bestaat uit de
volgende onderdelen:
Factsheet
onderdeel
Beschrijving
Impact

Varianten
Voorbeelden
Verwante
bouwblokken
Advies

Omschrijving
Een korte tekst waarin de essentie van het bouwblok wordt uitgelegd
Beschrijving van de impact van dit bouwblok op het businessmodel
- Wat zijn de aangrijpingspunten in het businessmodel aan de hand van het BM
Canvas
- Wat zijn de consequenties voor het businessmodel en welke afwegingen (trade
offs) moeten worden gemaakt bij selectie van dit bouwblok
Beschrijving van eventuele varianten van dit bouwblok en eventueel verschillende
perspectieven vanuit verschillende stakeholders (bij advertising zijn er perspectieven
vanuit de adverteerder en de aanbieder van advertentieruimte)
Enkele beschrijvingen van hoe bestaande bedrijven dit bouwblok in de praktijk
inzetten
Korte beschrijving van - eventuele - verwante bouwblokken, dat wil zeggen
bouwblokken die aspecten gemeenschappelijk hebben met het beschreven
bouwblok
Een advies over wanneer het bouwblok ingezet kan worden, in welke situatie, onder
welke voorwaarden en waar je dan verder rekening mee moet houden

Het volgende figuur is een voorbeeld van de visuele weergave van de impact van een bouwblok op het
businessmodel. De aangrijpingspunten op de andere vakken van het Business Model Canvas worden
met pijlen weergegeven. Het veld waar het impact op heeft is lichtblauw gekleurd en de mate van
impact wordt weergegeven door de dikte van de pijl.
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Figuur 2: Voorbeeld van impact bouwblok op andere componenten van het Business Model Canvas

CREATE-IT applied research
© 2015, Hogeschool van Amsterdam

10

Discrete Business Modellering

Figuur 3: Overzicht van BM-componenten en bouwblokken
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4

Factsheet waardemodellen

Het ontwikkelen of (her)ontwerpen van een businessmodel in de creatieve industrie kent vele
uitdagingen, onder andere in het vinden en benoemen van de verschillende niveaus waar ‘business
modelling’ betrekking op heeft.

In deze factsheets wordt ‘Anytime, anywhere’, ‘Smart Agent’ en ‘Data insights’ beschreven. Dit zijn
bouwblokken waarmee de component waardemodel ingevuld kan worden. Het waardemodel is een van
de vijf componenten (naast verdienmodel, distributiemodel, segmentatiemodel en
samenwerkingsmodel) die in deze factsheets behandeld worden.
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4.1 ‘Anytime, anywhere’ als voorbeeld van een bouwblok voor een waardemodel
Beschrijving
Dit bouwblok is een invulling van het component waardemodel. ‘Anytime, anywhere’ betekent dat de
klant toegang heeft tot een product of dienst wanneer en waar hij dat wenst. De gebruiker is niet
afhankelijk van grenzen die door de aanbieder worden bepaald. Het leefritme en de behoeften van de
gebruiker zijn leidend en wordt niet gehinderd door de grenzen van de aanbieder. Digitalisering zorgt
ervoor dat dit waardemodel vanuit de aanbieder veel vaker geleverd kan worden en vanuit de
consument standaard verwacht wordt.
Gebruikerswaarden waar de meeste focus op ligt in dit model zijn:
- Functioneel: de gebruiker heeft zelf controle over waar en wanneer een dienst wordt gebruikt
- Emotioneel: het levert de gebruiker vrijheid (niet afhankelijk van tussenpartijen) en hij kan zelf
bepalen wat er wordt gedaan
Impact
Om dit bouwblok te kunnen gebruiken moet de eigen organisatie worden bekeken. Als mediadiensten
streaming worden aangeboden dan is een basisvoorwaarde dat de infrastructuur dit toestaat. Anytime,
anywhere houdt in dat alles in dienst wordt gesteld om de service te blijven leveren. Voor digitale
streamingdiensten is dit hardware en software. Als we kijken naar diensten waar menselijke interactie
vereist is via communicatiekanalen, dan moet er gezorgd worden voor personeel dat klaar staat, ook op
niet-reguliere werktijden en met een relevante en consistente beleving.
Als dit model wordt toegepast in een domein waarin de dienst gebaseerd is op reproduceerbare en
digitale content, dan is de toegang daartoe bepalend voor het succes. Dit vereist kwaliteit van de
infrastructuur (resources). Veel van de activiteiten zijn gericht op het onderhouden en versterken van
deze infrastructuur.
Als het model wordt toegepast in een domein waar persoonlijk contact gewenst is (customerservice)
dan heeft dit impact op de organisatie (resources, activities).

Figuur 4: Impact van waardebouwblok Anytime, anywhere op de componenten van het Business Model
Canvas
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Varianten
In de verdergaande digitalisering en de groei van de infrastructuur die dat mogelijk maakt, worden
clouddiensten steeds meer de standaard. Content is niet meer gebonden aan een fysieke drager. Door
wireless-technologie kunnen apparaten, die voorheen content alleen konden afspelen via fysieke
dragers, nu streaming digitale content afspelen. Mobiele apparaten geven de consument vrijheid om
deze content overal en altijd te benaderen, zonder drempels. Bij streamingdiensten (zoals Netflix) is het
van belang dat het model ‘Anywhere, anytime’ wordt aangevuld met ‘Any device’. De consument kan
zonder barrières de gewenste content bekijken op elk apparaat waar toegang (voorwaarde) is tot het
kanaal van Netflix (app’s, site). Dit is in tegenstelling tot het oude broadcastmodel waar je als
consument afhankelijk bent van de programmering van de omroepen.
Ditzelfde principe geldt ook voor de wijze van klantcommunicatie: wanneer en waar het de klant uitkomt.
Vanuit (omni)channel management wordt gestreefd naar een relevante en consistente beleving van
klanten in de interactie met de aanbieder. Het ‘anytime, anywhere’ principe wordt hier aangevuld met
‘Anyplace’ waarbij de plaats gezien kan worden als verschillende kanalen en media waarlangs interactie
plaatsvindt (Facebook, Twitter, website, chat, Whatsapp etc.)
Verwante modellen
-

-

Seamless: model waarin de ‘anywhere, anytime’ gecombineerd wordt met ‘any device’. De
gebruikerservaring wordt zo ontwikkeld dat het geen verschil in beleving maakt op welk
platform/device content wordt bekeken of beluisterd. In het overbrengen van het ene naar het
andere platform zijn geen beperkende handelingen nodig. Je hoeft bijvoorbeeld niet een app
opnieuw op te starten of een serie door te spoelen tot het moment waar je was gebleven.
‘Ease of use’: gericht op het zo makkelijk mogelijk om het product of dienst te gebruiken. De klant
kan zelf regelen en afhandelen wat hij nodig heeft en hij kan waar nodig worden geholpen met
(persoonlijk) advies op het juiste en door de klant gewenste moment. Dit hoeft niet per se op elk
moment en overal te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook in een winkelomgeving worden toegepast.

Advies
Dit bouwblok wordt door veel gebruikers van digitale diensten verwacht. Dit moet goed geregeld zijn.
Als toegang tot de dienst drempels kent of haperingen vertoont is de geleverde waarde verdwenen.
Voor kleinere partijen is het van belang dat afhankelijkheid van partijen voor de infrastructuur geen
problemen oplevert bij het aanbieden van de dienst.
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4.2 ‘Smart Agent’ als voorbeeld van een bouwblok voor een waardemodel
Beschrijving
Grote hoeveelheden informatie en mediacontent zijn tegenwoordig met een klik te verkrijgen voor
iedereen die op internet zit. De keerzijde van deze ogenschijnlijk onuitputtelijke bron is dat het een hele
opgave wordt om de relevante informatie en content te vinden. De waardepropositie van de Smart
Agent is het vervullen van deze functie voor de consument: relevante informatie, geaggregeerd uit de
juiste bronnen en overzichtelijk gepresenteerd.
Gebruikerswaarden waar de meeste focus op ligt in dit model:
Functioneel: de gebruiker heeft sneller, beter en gemakkelijker toegang tot relevante informatie en
content
Emotioneel: het levert stressvermindering, ontspanning etc.
Economisch: door tijdbesparing kunnen ook (uur)kosten naar beneden, tijd wordt bespaard
Impact
Dit bouwblok grijpt aan vanuit de waardepropositie naar de eindgebruiker. Om deze waarde te leveren
wordt tevens een beroep gedaan op key activities (ontsluiten informatie op een heldere manier) en de
gebruikte kanalen (via welke route wordt de waarde geleverd?)
Dit bouwblok gaat uit van relevante content voor de eindgebruiker. Degene die deze waarde wil
overbrengen moet bepalen wat relevant is. Uitgebreide analyse van de voorkeuren en het online gedrag
kan de overgebrachte waarde steeds scherper maken zodat het component zich blijft versterken.
Een voorbeeld is Google die relevante informatie zoekt bij de vraag van de consument of Flipboard
waarin content wordt geordend en gepresenteerd als een digitaal magazine aan de hand van vooraf
aangegeven interessegebieden. Denk ook aan Nu.nl , AT5 of Inct.nl waarin nieuws naar genre wordt
gesorteerd en via meerdere kanalen aan de eindgebruiker wordt gepresenteerd.

Figuur 5: Impact van waardebouwblok Smart Agent op de componenten van het Business Model
Canvas
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Varianten
Smart Agent reactief: zoekmachines bieden overzicht in de grote hoeveelheid informatie die op het web
voorhanden is. De selectie wordt gemaakt op basis van ingevoerde zoektermen. De eerste handeling
voor deze selectie ligt bij de gebruiker, waarna de zoekmachine reageert met een overzicht van
zoekresultaten.
Smart Agent proactief: bij deze variant wordt het overzicht geboden aan de consument zonder dat deze
daar een zoekopdracht voor heeft gegeven. Voorkeuren kunnen opgegeven worden, waarna het
aanbod meer op het individu wordt aangepast. Je kan hierbij denken aan nieuwssites, Flipboard en de
Electronic Program Guides (EMP’s)
Verwante modellen
Hoorn des overvloeds: model waarin zoveel content wordt aangeboden dat je kan consumeren tot je er
genoeg van hebt (all you can eat). Deze hoeveelheid wordt pas te gebruiken als het Smart Agent
bouwblok gecombineerd wordt. Zonder dat wordt het zoeken naar de relevante content als zoeken naar
een speld in een hooiberg.
Toegankelijkheid: samenbrengen en openbaren. Platformfunctie waarin informatie te consumeren is,
die afkomstig is uit verschillende bronnen die afzonderlijk niet zonder barrière (pay-wall) te bereiken zijn
(Blendle).
Advies
Het model is bruikbaar in alle gebieden waar overvloed heerst en het risico bestaat dat de consument
door de bomen het bos niet meer ziet. In de digitale wereld is dit al snel het geval. Het toevoegen van
relevantie aan de aangeboden filtering is van groot belang om de waarde over te brengen. Bij veel
partijen die dit bouwblok gebruiken ligt een zwaartepunt in het businessmodel bij het ontwikkelen van
algoritmes om de zoek- en aggregatiefuncties geautomatiseerd te kunnen uitvoeren (resources). Goede
programmeerkennis is dus van groot belang om hier een succes van te maken.
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4.3 ‘Data insights’ als voorbeeld van een bouwblok voor een waardemodel
Beschrijving
Er zijn tegenwoordig grofweg drie vormen van ruil. Een consument krijgt toegang tot of bezit van
content door middel van ruil van:
1. Geld
2. Tijd (reclame)
3. Data (persoonlijke data en/of data van anderen zoals vrienden en bekenden)
De derde vorm wordt belangrijker bij toenemende digitalisering. Het levert echter pas waarde als deze
data kunnen worden omgezet in informatie waar inzicht uit te halen is. Dit inzicht kan voordeel
opleveren in de vorm workflowoptimalisatie en product/dienstverbetering. Dit kan uiteindelijk leiden tot
meer omzet, betere prestaties etc. Voor vakgebieden als Business Intelligence is het belang van data
gemeengoed. Maar inmiddels is data voor bijna ieders digitale activiteiten een belangrijk ruilmiddel
geworden. Analyse van al deze data vraagt specifieke kennis en kan leiden tot nieuwe diensten,
waardeketens en workflows.
De essentie van het model is dat de door gebruikers gegenereerde data wordt omgezet in inzicht voor
het ontwikkelen van diensten die naadloos aansluiten bij de profielen van (mogelijke) gebruikers. In
deze beschrijving gaan we uit van B2B aanbod.
Dit waardemodel levert waarde op de volgende niveaus:
Functioneel: nieuwe diensten worden met beter klantinzicht ontwikkeld
Economisch: nieuwe diensten kunnen nieuwe omzet genereren
Impact
Het waardemodel grijpt aan in de waardepropositie en het klantsegment (B2B of B2C). De
consequenties van het structureel inzetten van data-analyses voor optimale dienstontwikkeling grijpt
aan in de key activities en de relatie die je onderhoudt met de klant.
Realtime informatie vanuit de eindgebruiker maakt het mogelijk ook realtime content te produceren.
Waar voorheen workflows van begin tot eind lineair op elkaar aansloten, ontstaat er vanuit dit element
een circulaire workflow waarbij gebruikersinzicht direct geïncorporeerd kan worden in de productie.
Partijen die voorheen een rol hadden in een waardeketen als toeleverancier, kunnen nu met het gebruik
van de gegenereerde data en inzichten een rol spelen in de gehele waardeketen
Gegevens die voorheen niet werden gebruikt kunnen nu worden ingezet voor service innovatie of
worden verhandeld als asset.
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Figuur 6: Impact van waardebouwblok Data Insights op de componenten van het Business Model
Canvas
Voorbeelden
Voor veel grotere partijen in de creatieve industrie is dit (nog) niet de corebusiness. Het leveren van de
inzichten kan daardoor B2B georganiseerd zijn of ondergebracht worden in de organisatie. De klant kan
zijn eigen services aanpassen richting de eindgebruiker.
- Netflix: produceert content op basis van gedetailleerde gebruikersvoorkeuren
- RTL: analyseert de eigen (big) data gebruikersstromen voor het aanbieden van ‘tailor made’ content
- Facebook: zet gebruikersprofielen in voor het gericht plaatsen van advertenties
Varianten
Er zijn ook veel toepassingen van het geven van inzicht in de B2C. Denk aan de sport- en
gezondheidsservices waarbij eigen gebruikersdata worden omgevormd tot relevante informatie
waarmee vooruitgang of prestatie kan worden vastgelegd.
Strava is een app voor wielrenners waarmee alle gegevens van een fietstocht gedetailleerd worden
bijgehouden en gevisualiseerd. Deze gegevens kunnen worden gedeeld. Vergelijkbare services voor
gezondheid en hardlopers zijn Polar Beat App en Runkeeper.
Advies
Het integreren van inzichten uit allerlei soorten datastromen is nog geen standaard gegeven in de
workflow van traditionele bedrijven. Het vraagt om een aanpassing van de workflow van lineair naar
circulair waarin de inzichten uit de data een cruciale rol spelen. Daarbij is het belangrijk om de privacy
van gebruikers te waarborgen.
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4. Factsheet Samenwerkingsmodellen
Het ontwikkelen of (her)ontwerpen van een businessmodel in de creatieve industrie kent vele
uitdagingen, onder andere in het vinden en benoemen van de verschillende niveaus waar ‘business
modelling’ betrekking op heeft.

In deze factsheets wordt ‘franchising’, crowdsourcing en orchestration beschreven als mogelijke
bouwblokken waarmee de component ‘samenwerkingsmodel’ ingevuld kan worden. Het
samenwerkingsmodel is een van de vijf componenten (naast verdienmodel, distributiemodel,
segmentatiemodel en waardemodel) die in deze factsheets behandeld worden.
5.1 Franchising als voorbeeld van een bouwblok voor een samenwerkingsmodel

Beschrijving
Om allerlei redenen kunnen organisaties samenwerkingsverbanden aangaan. Deze
samenwerkingsverbanden kunnen drie doelen hebben voor de samenwerking:
1. Optimalisering en schaalvoordelen
2. Beperking van risico en onzekerheid
3. Acquisitie van specifieke resources en/of kennis
Een veel voorkomende samenwerkingsvorm die voortvloeit uit doelstelling 1 en 2 is franchising. Dit is
een methode van zakendoen waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een contract sluit met de
eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever) die de franchisenemer het recht geeft om tegen
betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren. Het franchisecontract bevat het handelsconcept
van de franchisegever waarin het verboden wordt voor de franchisenemer om van dit centraal
gestuurde concept af te wijken. Het staat de franchisegever wel vrij om tot op zekere hoogte
veranderingen binnen het concept door te voeren.
Het franchisebedrijf lijkt op een filiaal, maar een filiaal is volledig eigendom van het moederbedrijf en het
franchisebedrijf is eigendom van de franchisenemer. Een filiaal wordt geleid door een werknemer van
het moederbedrijf en een franchisenemer is zelfstandig ondernemer.
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Impact
Een organisatie heeft veelal te maken met beperkingen in tijd of middelen, daarom is het essentieel om
de allocatie van resources en activiteiten te optimaliseren. Oftewel een bedrijf hoeft niet alle kennis of
resources zelf te hebben en kan door het inzetten van franchising bijvoorbeeld de kosten en risico’s
van het ontwikkelen van een bedrijfsformule beperken. Ook kan de inzet van franchising een goede
strategie zijn om snel schaalvergroting te realiseren.
Hierdoor heeft de inzet van franchising in de regel sterke impact op andere BMC-kwadranten zoals
‘activiteiten’, ‘resources’ en ‘kosten’ en secundair op alle andere kwadranten met uitzondering van
klantsegmenten.

Figuur 7: Impact van samenwerkingsbouwblok Franchising op de componenten van het Business Model
Canvas

Voorbeelden
Kenmerkend voor een franchisecontract is het gebruik van een herkenbare formule. Bijvoorbeeld alle
Albert Heijn-supermarkten in Nederland zijn voor de consument als 'Albert Heijn' herkenbaar. Ruim 500
van deze supermarkten zijn filialen, dat wil zeggen eigendom van het moederbedrijf Ahold, maar 200
Albert Heijn-winkels zijn eigendom van zelfstandige franchisenemers, zoals de Albert Heijn To go's.
1
Voor de consument is het verschil niet of nauwelijks merkbaar .

Varianten
Er zijn twee hoofdvarianten binnen franchising te onderscheiden:
a) ‘Soft’ franchising: voorbeelden Bakker Bart, Gelderblom Slagerijen
b) ‘Hard’ franchising: voorbeelden AH, Blokker, AKO
1

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Franchise_%28ondernemen%29#Externe_links
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Bij een soft franchiseformule zijn de regels niet erg streng en staan de franchisenemers redelijk vrij om
hun eigen onderneming te leiden. Natuurlijk moeten ze zich wel aan een aantal regels houden, maar
aspecten zoals reclame, marketing, inkoop en voorraad zijn over het algemeen niet vastgelegd. De
franchisenemer staat het dus vrij om deze aspecten zelf in te vullen. Bij een hard franchiseformule
daarentegen zijn regels vrij streng en staan aspecten als huisstijl, voorraad, inkooplocatie en mediauitingen in principe vast. Het voordeel van een ‘hard’ franchise concept is meer uniformiteit in de
formule en daardoor meer bekendheid en duidelijkheid. Daartegenover staat minder vrijheid en
flexibiliteit om zaken aan te passen aan lokale omstandigheden.
2

Voor de creatieve industrie is het interessant om de zogeheten ‘Mediafranchise’ te noemen. Een
mediafranchise is een verzameling mediatypen waarbij de componenten bestaan uit verschillende
formats zoals bijvoorbeeld film, TV, boeken, magazines, videogames etc. Dit vloeit voort uit het
licenseren van intellectual property (IP) aan andere partners die dit IP commercieel mogen exploiteren
in een reeks publicatievormen of merchandise. Dit verschijnsel is al vele jaren zeer zichtbaar en in vele
hoedanigheden, van Donald Duck tot Batman en van Harry Potter tot the Matrix.
Advies
Het aansluiten bij een franchiseformule kan vele voordelen hebben voor de franchisenemer. Men hoeft
niet zelf een concept, format of formule te ontwikkelen en op de markt te brengen. Dit scheelt tijd, geld
en ook risico. Daarentegen is er minder vrijheid en flexibiliteit. Voor de franchisenemer geldt dat er
snellere schaalvergroting mogelijk is met minder personeel en kapitaalbeslag. De keuze is erg
afhankelijk van de context en persoonlijke omstandigheden. Zie voor een overzicht van voor- en
nadelen van franchising de volgende link:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franchise_%28ondernemen%29#Externe_links

5.2 Crowdsourcing als voorbeeld van een bouwblok voor een samenwerkingsmodel

Beschrijving
Om allerlei redenen kunnen organisaties samenwerkingsverbanden aangaan. Drie basisdoelstellingen
kunnen met het samenwerken worden beoogd:
1. Optimalisering en schaalvoordelen
2. Beperking van risico en onzekerheid
3. Acquisitie van specifieke resources en/of kennis
Crowdsourcing is een typisch voorbeeld van punt (3) omdat het in essentie een samenwerkingsmodel is
waarbij via een ‘open call’ bijdragen aan de oplossing van een ‘probleem’ (vraagstuk) gevraagd wordt
aan een in principe onbekende groep niet gespecificeerde individuen (‘crowd’) die in de regel via het
internet wordt gemobiliseerd. Crowdsourcing is de laatste jaren opgebloeid door drie ontwikkelingen:
1. Toename van het aantal goed geïnformeerde amateurs
2. Beschikbaarheid van opensourcesoftware en andere tools die een nieuwe vorm van efficiënte
‘productie’ mogelijk maken
3. Opkomst van online communities
Diegenen die een bijdrage leveren krijgen in de regel een beloning, aandacht/waardering in specifieke
‘scenes’ of ze maken bijvoorbeeld kans op een prijs als ‘hun’ oplossing wordt gekozen. De participatie
kan ook bijdragen aan een positieve relatie van stakeholders met het bedrijf en daarmee indirect
bijdragen aan (potentiële) omzet.

2

Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Media_franchise
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Impact
Een organisatie heeft veelal beperkte tijd of middelen, daarom is het essentieel om de allocatie van
resources en knowhow te optimaliseren. Oftewel een bedrijf hoeft niet alle kennis of resources zelf te
bezitten en kan door het inzetten van crowdsourcing waardevolle resources ‘aftappen’, bijvoorbeeld bij
het (laten) ontwikkelen van content of producten. De inzet van crowdsourcing heeft in de regel vooral
impact op de BMC-kwadranten ‘resources’ en secundair ook op de kwadranten ‘activiteiten’, ‘middelen’,
‘waarde’ en ‘klantrelaties’.

Figuur 8: Impact van samenwerkingsbouwblok Crowdsourcing op de componenten van het Business
Model Canvas
Varianten
3

Er zijn volgens de literatuur meerdere mogelijkheden om crowdsourcing te categoriseren. In deze
factsheet kiezen we voor de volgende twee hoofdvarianten:
- Eigendom ligt bij degene die de crowdsourcing initieert
- Eigendom wordt gedeeld tussen de initiator en de deelnemers
Voorbeelden
Eigendom bij initiator:
Het chipsmerk Lay's gaf in 2010 alle Nederlanders de gelegenheid ideeën voor nieuwe chipssmaken
aan te dragen. De ideeën die de meeste stemmen kregen van het publiek, zouden door de
chipsfabrikant in ontwikkeling worden genomen. De winnende smaak werd ´Patatje Joppie´. Deze
nieuwe limited edition smaak kwam voor één jaar in de winkel. De bedenker van Patatje Joppie heeft
25.000 euro gewonnen en 1% van de omzet.
Gezamenlijk eigendom
Op Flickr wordt fotocontent gedeeld op basis van steekwoorden (tags). Met collectieve bijdragen wordt
structuur aangebracht in online fotocontent door een verzameling gerelateerde items te groeperen.
Verwante modellen
3

Crowdsourcing, Hogeschool Utrecht Crossmedialab, 2013
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‘Crowdfunding’: een product, project of een startup idee wordt gefinancierd door een groep (kleine)
investeerders die veelal via internet gemobiliseerd wordt. Als de ‘kritische massa’ bereikt is wordt het
idee gerealiseerd en krijgen de investeerders naar rato van hun inleg speciale ‘benefits’.
‘Open source’: een model vaak toegepast bij software-ontwikkeling en technische productdevelopment.
Het ‘bron’materiaal is vrij beschikbaar voor iedereen die hierop wil doorontwikkelen, het wil testen of
gebruiken.

Advies
De kracht van crowdsourcing komt vooral naar voren als aan de volgende vier voorwaarden wordt
4
voldaan :
1. Diversiteit: hoe gevarieerder de groep is waar het probleem wordt neergelegd via een open call,
des te beter wordt de oplossing
2. Onafhankelijkheid van de deelnemers ten opzichte van elkaar en ‘de opdrachtgever
3. Decentralisatie: de kennis van de deelnemer is specifiek maar draagt wel bij aan het gedeelde
probleem
4. Aggregatie: er is een mechanisme beschikbaar dat individuele bijdragen omzet in een collectieve
oplossing
Crowdsourcing lijkt inmiddels binnen de creatieve industrie een gewild instrument geworden, vooral
voor het ontwikkelen van marketingcampagnes. Maar het wordt ook steeds meer ingezet bij
productontwikkeling. Het moet echter geen ´noodgreep´ zijn bij gebrek aan eigen visies en ideeën. Er
zijn naast bovengenoemde criteria ook veel andere aspecten die vooraf beoordeeld moeten worden.
Denk aan vragen als: hoe ga je om met negatieve reacties? Is de bedrijfscultuur wel geschikt voor
crowdsourcing wanneer je ervoor kiest om productontwikkeling niet meer te zien als een intern
bedrijfsproces? Voorwaarde voor een succesvolle inzet van crowdsourcing is dat over dit soort vragen
vooraf goed is nagedacht en dat de organisatie ook wat bedrijfscultuur betreft ‘rijp’ is voor deze
samenwerkingsvorm.

5.3 Orchestration als voorbeeld van een bouwblok voor een samenwerkingsmodel

Beschrijving
Wat betekent ‘Orchestration’ (regieschap) als samenwerkingsvorm in de context van Business
Modelling Creatieve Industrie ?
Regieschap is in essentie een soort aannemerschap: er is één onderneming c.q. organisatie die de
(eind)verantwoordelijkheid op zich neemt om een eenmalige of regelmatig terugkerende opdracht
(bijvoorbeeld een filmproductie, de ontwikkeling van een reclamecampagne of het opzetten van een
festival) te realiseren en te coördineren. Deze entiteit heeft de rol van hoofdaannemer en verzorgt tegen
een vooraf met de opdrachtgever overeengekomen prijs en termijn, de oplevering van een volledig
voltooid project.
Om allerlei redenen kunnen organisaties samenwerkingsverbanden aangaan. Deze
samenwerkingsverbanden kunnen samenvattend drie doelen hebben voor de samenwerking:
1.
Optimalisering en schaalvoordelen
2.
Beperking van risico en onzekerheid
3.
Acquisitie van specifieke resources en/of kennis
Het bovengenoemde ‘regieschap’ is een typisch voorbeeld van doel 2 en 3.
4

Crowdsourcing, Hogeschool Utrecht Crossmedialab, 2013
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Om te beginnen met de acquisitie van specifieke resources en/of kennis (3): regieschap betreft in de
regel een projectmatig samenwerkingsverband onder de eindverantwoordelijkheid van één leidende
partij waarbij een opdracht wordt gerealiseerd door een aantal gespecialiseerde bedrijven die ieder hun
eigen expertise inbrengen .
Met ‘regieschap’ wordt dus ook het kwaliteitsrisico verkleind van een ‘matig’ eindproduct omdat degene
die het regieschap voert voor gevestigde namen kan kiezen met een goede reputatie. De specialisten
hoeven niet op de loonlijst te blijven staan omdat er in principe projectmatig wordt gewerkt. Hierdoor is
ook het financiële risico beperkt.
Impact
Een organisatie heeft veelal te maken met beperkte tijd of middelen. Daarom is het essentieel om de
allocatie van resources en activiteiten te optimaliseren. Oftewel een bedrijf hoeft niet alle kennis of
resources zelf te bezitten en kan met regieschap bijvoorbeeld de kosten van het (laten) ontwikkelen van
specifieke producten of diensten beperken. De inzet van regieschap heeft in de regel vooral impact op
de BMC-kwadranten ‘activiteiten’, ‘resources’ en ‘kosten’ en secundair ook op bijna alle andere
kwadranten met uitzondering van klantsegmentatie.

Figuur 9: Impact van samenwerkingsbouwblok Orchestration op de componenten van het Business
Model Canvas
Voorbeelden
(1) De filmproducent
Een filmproducent is verantwoordelijk voor de productie van een bepaalde film. Hij is degene die de
financiën en de organisatie van een film overziet en op zoek gaat naar de financiële middelen. Dit kan
zowel bij de overheid als bij privépartners zijn, op nationaal en internationaal niveau. Hij is
verantwoordelijk voor alle zakelijke en organisatorische aspecten bij het maken van een film. Hij kan
filmprojecten beginnen of ze onder de aandacht van studio's brengen. Hij stelt de filmcrew samen, zoekt
een filmregisseur bij een bepaald script of andersom, en regelt de promotie en marketing van een film.
Verder houdt hij toezicht bij het filmen en dient hij als spreekorgaan tussen de filmregisseur, de
scenarioschrijver en de filmproductiemaatschappij.
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(2) Het reclamebureau
Een reclamebureau ontwikkelt reclame-uitingen of zelfs hele communicatiecampagnes voor een klant.
Het bureau doet daarvoor een beroep op marketingdeskundigen, creatieve mensen zoals copywriters
(tekstschrijvers) en artdirectors en een hele reeks van andere specialisten zoals strategen, traffic- en
productiemanagers, fotografen, film- en videoproducenten, mediabuyers, drukkers, webontwikkelaars
etc. Er is een tendens naar een kernbureau met sterke strategische en conceptuele competenties die in
een ‘satellietmodel’ deze specialisten niet in vaste dienst heeft maar inhuurt op deeldisciplines. De
keuze van leveranciers door de regiehouder is niet alleen afhankelijk van de gewenste expertise maar
ook van de aard, complexiteit, omvang van de opdracht en het beschikbare budget.
(3) Nike Fuel Lab
Een meer eigentijdse versie van ‘regieschap’ is wellicht Nike met zijn Nike Fuel Lab. Nike fungeert als
‘patron’ van een modern ‘digitaal ecosysteem’. Hierbij de originele Engelstalige tekst.
‘Nike appears to clearly understand the need to develop an entire ecosystem around digital innovation
and bring key players along with its strategy, while sticking to its core competency of athletic apparel
and performance, Nike is getting out of the hardware business and instead focusing its attention on
software. Nike was an early entrant into the wearable technology market when it launched its FuelBand
in 2012; however, the company laid off much of the staff responsible for the FuelBand in April 2014.
Also Nike opened its Nike+ Fuel Lab, a permanent space in San Francisco where partner companies
can collaborate to “create better solutions for athletes” that will run on Nike’s NikeFuel activity tracking
currency. This move followed on the success of the April 2013 Nike+ Accelerator, where selected
startups were given the opportunity to move to Portland to work on products connected to NikeFuel and
Nike+, the company’s online fitness tracking community, which according to the Fuel Lab website has
nearly 30 million members.’
Verwante modellen
a) Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en
het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog,
'common ground', enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle cocreatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Aan deze
voorwaarden wordt het best voldaan in een gestructureerd maar creatief proces onder begeleiding van
een procescoach/begeleider. Integriteit van deelnemers is vereist. Co-creatie wordt geacht goed
bruikbaar te zijn voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen.
Het verschil met regieschap ligt vooral in de meer gelijkwaardige rol van deelnemers in het cocreatiemodel.
b) ‘Open source’ is een model dat vaak wordt toegepast bij software-ontwikkeling en technisch
productdevelopment. Het ‘bron’materiaal is vrij beschikbaar voor iedereen die hierop wil
doorontwikkelen, het wil testen of gebruiken. Het verschil met regieschap is vooral dat er in een open
sourcemodel geen vaste opdracht en geen vastomlijnd eindresultaat is bepaald.
Advies
Het goed vervullen van regieschap vereist specifieke kwaliteiten:
1. Kunnen en willen ‘orkestreren’ van andere disciplines met vaak ook eigen belangen
2. Goed kunnen benutten van en focussen op de eigen kerncompetentie
Orchestration is een passende vorm van partnership in de volgende context:
- Er zijn beperkte resources die een flexibele en kostenefficiënte aanpak vereisen
- Er is tijdelijk behoefte aan specifieke expertise en knowhow
- Er is een dynamische omgeving waarin snel ‘geleverd’ moet worden
- Er is een duidelijk afgebakende opdracht
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5.

Factsheet Distributiemodellen

Het ontwikkelen of (her)ontwerpen van een businessmodel in de creatieve industrie kent vele
uitdagingen, onder andere in het vinden en benoemen van de verschillende niveaus waar ‘business
modelling’ betrekking op heeft.

In deze factsheet worden ‘Reselling’, ‘Bricks & Clicks’ en ‘Shop-in-shop’ beschreven als een van de
mogelijke bouwblokken waarmee de component ‘distributiemodel’ ingevuld kan worden. Het
distributiemodel is een van de vijf componenten (naast samenwerkingsmodel, verdienmodel,
segmentatiemodel en waardemodel) die in deze factsheets worden behandeld.
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6.1 Reselling als voorbeeld van een bouwblok voor een distributiemodel
Beschrijving
Een reseller is een bedrijf of een individu dat producten of diensten opkoopt met de intentie om het door
te verkopen in plaats van te consumeren. Het resellingmodel betekent dat een bedrijf op zoek gaat naar
resellers als een extra distributiekanaal. Deze resellers zullen het product of de dienst doorverkopen
aan een doelgroep die normaal niet wordt bereikt door het bedrijf. Het risico is voornamelijk voor de
resellers aangezien zij de producten of diensten op gaan kopen zonder de zekerheid dat het
doorverkocht wordt. Een win-win situatie voor de reseller en het bedrijf is van belang. Als de reseller
niet is overtuigd dat hij het product of dienst doorverkoopt dan zal hij het niet inkopen van het bedrijf.
Daarnaast zal de reseller een winstmarge op het product of dienst willen maken om het resellingmodel
aantrekkelijk te vinden. De producten en diensten worden bij het bedrijf voor minder ingekocht dan de
prijs waarvoor het bij de klant wordt verkocht. De reseller zal de prijs verhogen of het bedrijf zal de prijs
bij verkoop aan de reseller verlagen.
Impact
Door het resellingmodel is er een extra distributiekanaal beschikbaar voor het bedrijf. De resellers zullen
de producten of diensten opkopen en worden in feite een klant van het bedrijf. Door de resellers wordt
een grotere doelgroep bereikt die het bedrijf normaal niet had bereikt. Het model heeft dus impact op de
opbrengstenstructuur en de klantsegmenten van het bedrijf. De reseller zal een belangrijke klant
worden, aangezien er grote hoeveelheden van de producten of diensten worden opgekocht. Daarom is
een goede verstandshouding en een win-win situatie met de reseller essentieel. Dit heeft impact op de
klantrelaties. De kernactiviteit van het bedrijf zal gericht moeten zijn op het vinden van resellers en het
onderhouden van de relatie met de resellers.

Figuur 10: Impact van distributiebouwblok Reselling op de componenten van het Business Model
Canvas
Varianten
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De meest bekende variant van reselling is de online reseller die in een webwinkel de opgekochte
goederen van het bedrijf doorverkoopt. Deze online resellers beginnen steeds meer op te komen door
de populariteit van webwinkels onder de klant. De reseller koopt producten of diensten op in de fysieke
winkel of online winkel van het bedrijf en verkoopt het door via de eigen webwinkel. Een andere variant
van resellers is de fysieke reseller die in een fysieke winkel de opgekochte producten en diensten
doorverkoopt. Vaak worden producten of diensten opgekocht voor een lage prijs en in de fysieke winkel
voor een aanzienlijk hogere prijs verkocht.
Voorbeelden
Blendle is een bekend, nieuw initiatief waarbij lezers kunnen kiezen uit een groot aanbod van kranten
en tijdschriften. Ze betalen alleen voor de artikelen die ze echt gelezen hebben. Blendle heeft medio
2015 220.000 gebruikers in Nederland die tussen de 0,15 en 0,30 euro per artikel betalen. De
inkomsten worden gedeeld tussen de uitgever en Blendle.
Bij VakantieVeilingen.nl bepaalt de klant zelf wat er wordt betaald voor reizen, vrijetijdsarrangementen
en producten. De opzet is eenvoudig. Kies het aanbod dat bij je past, plaats een bod op de veiling en
volg de afloop live via een terugtikkende klok. De bieder met het hoogste bod op het laatste moment
wint de veiling. Voor bedrijven is VakantieVeilingen.nl een strategisch distributie- en marketingkanaal
om onder andere nieuwe doelgroepen te bereiken en landelijke naamsbekendheid te creëren. De
frequentie en het aantal veilingen wordt in onderling overleg met de bedrijven bepaald.
Verwante modellen
Er zijn een aantal distributiemodellen verwant aan reselling:
- Web Resellers – een bedrijf dat een grote hoeveelheid ruimte voor hosting opkoopt van een
internet serviceprovider en gedeeltes van deze ruimte doorverkoopt aan klanten. Door middel van
een virtual private server kan het bedrijf de bandbreedte, databases, wachtwoorden etc. voor
klanten beheersen.
- Value-Added Reseller (VAR) – een bedrijf dat producten of diensten in volume opkoopt en
vervolgens waarde toevoegt aan het originele product of dienst door additionele functionaliteiten of
specifieke software erbij te voegen.
Advies
Bij het benutten van het reselling distributiemodel moet het bedrijf een goede afweging maken. Welke
resellers zijn geschikt om de dienst of het product door te verkopen? Het bedrijf moet op zoek gaan
naar een betrouwbare partner. Er moet een win-win situatie ontstaan voor de reseller en het bedrijf. De
reseller moet de dienst of product kunnen verkopen aan zijn doelgroep en er tevens een rendement op
maken. Daarom moet er een duidelijke overeenkomst met de reseller worden afgesloten. De prijs en de
hoeveelheid moeten vaststaan en het bedrijf moet er rekening mee houden dat de reseller grote
hoeveelheden van het product of de dienst kan afnemen.
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6.2 Bricks & Clicks als voorbeeld van een bouwblok voor een distributiemodel
Beschrijving
Bedrijven met een fysieke winkel zien de markt veranderen. Met het opkomen van het online kanaal is
uitsluitend een fysiek kanaal vaak niet meer voldoende. Bricks & Clicks beschrijft een distributiemodel
waarin online en fysieke kanalen worden gecombineerd. Dit distributiemodel is een vorm van
multichannel management waarin de verschillende kanalen van een bedrijf optimaal worden ingezet. De
fysieke winkel (de bricks) wordt aangevuld met digitale mogelijkheden (de clicks). De klantbeleving staat
voorop: de fysieke ervaring combineren met de digitale mogelijkheden. In een combinatie van fysieke
en online kanalen wordt zo optimaal mogelijk voldaan aan de behoefte van de klant. Voor een
succesvol Bricks & Clicks-model moet goed worden bedacht hoe het digitale kanaal waarde kan
toevoegen voor de fysieke winkel. De meest optimale combinaties moeten worden opgezocht.
Impact
Het Bricks & Clicks-model focust op het optimaal inzetten en combineren van het fysieke kanaal en het
online kanaal. Het combineren en inrichten van deze kanalen vereist investeringen, vooral als er nog
geen online kanaal is. De combinatie van kanalen zal kosten met zich mee brengen, vooral in
onderhoud en het zal inspanningen vereisen. De organisatie moet op zoek naar optimale combinaties,
en moet dit regelmatig heroverwegen en bijwerken. Het combineren van kanalen zal een kernactiviteit
voor de organisatie worden. Naast investeringen en inspanningen voorziet het Bricks & Clicks-model
het bedrijf van een betere klantrelatie. De klant kan niet meer alleen bij een fysieke winkel terecht, maar
ook bij een online kanaal. De ervaring van de klant wordt geoptimaliseerd door de kanalen te
combineren. De relatie met de klant zal verbeteren. Door de optimalisatie tussen online en fysieke
kanalen wordt een grotere doelgroep aangesproken, niet alleen de fysieke winkelaars maar ook de
webwinkelaars.

Figuur 11: Impact van distributiebouwblok Bricks & Clicks op de componenten van het Business Model
Canvas
Varianten
Hieronder worden de twee varianten van een Bricks & Clicks-model beschreven:
- Het online kanaal naar de winkel halen: de functionaliteiten van een webwinkel in de winkel
benutten. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om direct online te bestellen in de fysieke winkel als een
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-

artikel niet beschikbaar is in de winkel. Een andere mogelijkheid is de klant de mogelijkheid bieden
om zijn online winkelwagen van de webwinkel in te zien in de fysieke winkel.
De fysieke winkel naar het online kanaal halen: interactie met de fysieke winkel mogelijk maken.
Een voorbeeld is het beschikbaar maken van een 360 graden view van een showroom op de
webwinkel, zodat de klant een beter indruk krijgt van het product. Daarnaast zou de voorraad van
de fysieke winkel op de webwinkel getoond kunnen worden.

Voorbeelden
IKEA speelt handig in op de combinatie van online mogelijkheden met de fysieke winkels. Op de
webpagina van IKEA is het mogelijk om een aantal ontwerpen te maken, bijvoorbeeld met een
keukenplanner. De klant kan zich thuis oriënteren en voorbereiden op aankopen. Op de computers in
de IKEA winkels kunnen deze ontwerpen, opgeslagen onder je eigen account, worden bekeken. In de
winkel kunnen er aanpassingen worden gedaan, soms samen met een medewerker van IKEA. Deze
ontwerpen kunnen verder ontwikkeld worden in de winkel of thuis. Vervolgens kunnen de benodigde
artikelen in de winkel worden bijeengezocht of via de online webwinkel besteld.
De Negen Straatjes is één van de leukste winkelgebieden van Amsterdam. De winkeliers van de Negen
Straatjes hebben zich verenigd in een compleet online winkelgebied. 9straatjesonline.com maakt het
mogelijk om in deze straatjes online te shoppen. Alle winkels die deelnemen hebben een QR-code op
hun etalage geplaatst. Door het scannen van de QR-code wordt de gebruiker direct doorverwezen naar
de mobiele website van 9straatjesonline.com. Vervolgens wordt een overzicht met de etalageproducten
getoond, die meteen besteld kunnen worden, ook na sluitingstijd van de winkels.
Verwante modellen
Een aantal distributiemodellen is verwant aan het Bricks & Clicks-model:
- Webwinkel Only – de opkomst van de webwinkel is volop gaande. Deze trend is zo succesvol dat
bedrijven slechts een webwinkel opzetten en verder geen andere fysieke kanalen erop na houden.
Deze bedrijven investeren alleen in een webwinkel en vermijden de kosten van fysieke filialen. Via
dit online kanaal kunnen ze voldoende klanten bereiken om hun bedrijf succesvol te laten draaien.
- Flagship Store Only – de term ‘flagship store’ refereert aan de grootste filialen van een winkelier
met een prominente en bekende locatie, met het grootste of het meest exclusieve aanbod. Het
‘Flagship Store Only’-model betekent dat er alleen een aantal flagship stores wordt opgezet. Deze
filialen zijn exclusief en worden op enkele prominente plaatsen gevestigd. In dit model wordt met
de webwinkel het grotere publiek bereikt.
Advies
Het Bricks & Clicks-model vereist dat een bedrijf meerdere kanalen heeft om in te zetten. Het inrichten
van een online kanaal vraagt investeringen maar het is gemakkelijker om op te zetten dan een fysiek
kanaal. Bricks & Clicks wordt vaak ingezet door bedrijven die al een fysiek kanaal hebben en willen
vernieuwen en meer bestaande en nieuwe klanten willen bereiken. Er zal onderzocht moeten worden
hoe je de verscheidene kanalen optimaal kunt combineren, wat de behoefte van de klant is en hoe de
functionaliteiten en content op elkaar moeten aansluiten.
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6.3

Shop-in-shop als voorbeeld van een bouwblok voor een distributiemodel

Beschrijving
‘Shop-in-shop’ is een distributiemodel waarin de kracht van een grote aanbieder voorop staat. Een
winkelier neemt ruimte in de (web)winkel van een ander. Door de krachten te bundelen kan er een
groter aanbod worden getoond aan potentiële klanten. In plaats van het openen van nieuwe filialen of
het ontwikkelen van een eigen online webwinkel wordt er een partner gekozen wiens filialen of online
webwinkel profijt kunnen hebben van het eigen aanbod. Het aanbod van de winkelier wordt
aangeboden in de (web)winkel van de partner, in een eigen ruimte die hiervoor is gecreëerd. Er wordt
een idee geschetst van een kleine winkel binnen een andere winkel. Dit is typisch een win-win situatie.
De partner krijgt een uitgebreid en divers aanbod, waarmee klanten worden gebonden. De winkelier
krijgt de ruimte om het eigen aanbod te tonen aan een groter publiek zonder het opzetten van eigen
voorzieningen. Kenmerkend voor een shop-in-shop-model is dat de bezoeker niet door wordt verwezen
naar een andere (web)winkel. De bezoeker kan het product of de dienst aanschaffen bij de shop-inshop.
Impact
Het Shop-in-shop-model zorgt er in eerste instantie voor dat er een extra kanaal beschikbaar komt voor
het bedrijf. Voor dit model is het essentieel om partnerschappen aan te gaan met een bedrijf waarvan
de (web)winkel profijt heeft van het aanbod. Er zullen één of meerdere kernpartners bijkomen. Door het
creëren van deze partnerschappen wordt er een grotere groep potentiële klanten bereikt. Door de
combinatie van het eigen aanbod met het aanbod van de partner kunnen de behoeften van de klant
beter voldaan worden. Er ontstaat een betere relatie met de klant door het uitgebreide en diverse
aanbod. De kans is groot dat er kosten verbonden zijn aan het gebruik van de infrastructuur van de
partner, daardoor zullen er kosten bijkomen voor het aangaan van de partnerschappen.

Figuur 12: Impact van distributiebouwblok Shop-in-shop op de componenten van het Business Model
Canvas
Varianten
Binnen dit shop-in-shop-model is een aantal varianten mogelijk. De meest voor de hand liggende is een
winkel binnen een fysieke winkel of een webwinkel binnen een webwinkel. Van beide varianten zijn er
talloze voorbeelden te verzinnen. Denk aan een Bijenkorf voor een fysieke shop-in-shop.
Voorbeelden
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Het Nederlandse postkantoor heeft in de laatste jaren drastische veranderingen ondergaan. Het
postkantoor zoals we het vroeger kenden bestaat niet meer. Het laatste zelfstandige postkantoor van
Nederland is enige tijd geleden gesloten. Nederlandse postbedrijven zoals PostNL hebben geen eigen
filialen meer. PostNL heeft kleine postkantoren ondergebracht in onder andere supermarkten,
boekwinkels en op stations. Bij deze organisaties heeft PostNL in feite een kleine winkel binnen de
winkels. Deze kleine winkel behoudt de look & feel van een PostNL winkel en er worden alleen items
gekocht en behandeld die met PostNL te maken hebben, zoals pakketjes of postzegels.
Veel bekende merken maken gebruik van het shop-in-shop-model zoals Hugo Boss, UGG en Levi’s.
Deze merken nemen ruimte in bij fysieke en online winkels. Binnen deze winkels hebben zij hun eigen
stukje winkel waarin alleen hun eigen merk wordt getoond. De Bijenkorf is een goed voorbeeld. Veel
bekende merken hebben hun eigen plek binnen de Bijenkorf om hun aanbod aan te prijzen bij de klant
van de Bijenkorf.
Verwante modellen
Een aantal distributiemodellen is verwant aan het distributiemodel shop-in-shop:
- Franchising - waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een contract sluit met de eigenaar van
een handelsnaam (de franchisegever) die de franchisenemer het recht geeft om tegen betaling een
zaak met die handelsnaam te exploiteren.
- Sales Outsourcing – een derde partij neemt geheel of gedeeltelijk de verantwoordelijkheid over
de salesactiviteiten van het bedrijf. Door de sales uit te besteden kan het bedrijf de kosten laag
houden. Dat geeft flexibiliteit en slagkracht. Het bedrijf kan zich toeleggen op de eigen 'kerntaken'.
Advies
Bij het shop-in-shop-model zijn de juiste partnerschappen essentieel. Er moet een win-win situatie
ontstaan voor beide partijen. De partner moet betrouwbaar zijn en er zijn duidelijke afspraken nodig
over de mate van samenwerking. Aan het gebruik van de infrastructuur van de partner zal een aantal
voorwaarden zijn verbonden, zoals een gedeelte van de kosten dragen. Daarnaast moet het aanbod
van de partner aansluiten bij het eigen aanbod, of het moet enigszins logisch bij elkaar passen. De
doelgroep van de partner moet ook bereid zijn om de producten of diensten aan te schaffen.
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7.

Factsheets verdienmodellen

Het ontwikkelen of (her)ontwerpen van een businessmodel in de creatieve industrie kent vele
uitdagingen, onder andere in het vinden en benoemen van de verschillende niveaus waar ‘business
modelling’ betrekking op heeft.

In deze factsheets worden ‘pay per use’, ‘freemium’ en ‘affiliation’ beschreven als een van de mogelijke
bouwblokken waarmee de component ‘verdienmodel’ ingevuld kan worden. Het verdienmodel’ is een
van de vijf componenten (naast samenwerkingsmodel, distributiemodel, segmentatiemodel en
waardemodel) die in deze factsheets worden behandeld.
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7.1 Pay-per-use als voorbeeld van een bouwblok voor een verdienmodel
Beschrijving
Pay-per-use is een betaalstructuur waarin het bedrijf alle middelen beschikbaar stelt aan de gebruiker,
maar hij betaalt slechts voor het daadwerkelijke gebruik. Gebruikers betalen naar rato van gebruik
uitgedrukt in een hoeveelheid. De kosten staan in relatie tot de baten, de gebruiker weet exact wat hij
krijgt en waarvoor hij betaalt. De gebruiker is kostenbewust doordat er transparantie in de kosten is. De
gebruiker kan voor lage kosten de dienst of het product uitproberen. Voor het bedrijf is het een voordeel
dat gebruikers sneller bereid zijn om de dienst of het product af te nemen. De instapkosten zijn lager,
waardoor een goede relatie met de klant kan worden opgebouwd op de langere termijn. Dit is een
eerste stap naar groter gebruik door de klant.
Impact
Een bedrijf dat het pay-per-use-model gebruikt biedt transparantie in de kosten. Daarnaast biedt het
bedrijf de klant de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe hoog de kosten worden voor het gebruik. Zo
wordt de drempel voor het gebruik verlaagd. Met pay-per-use wordt het product of de dienst op een
andere manier aangeboden aan de klant. Er kan een goede relatie opgebouwd worden met de klant op
langere termijn. Door de lagere instapkosten wordt er naast de normale doelgroep een kostenbewuste
doelgroep aangesproken. Een pay-per-use-model vereist dat het bedrijf monitort wat het gebruik van
een klant is. Een kernactiviteit zou moeten zijn het meten en monitoren van het gebruik.

Figuur 13: Impact van verdienbouwblok pay-per-use op de componenten van het Business Model
Canvas
Varianten
Er zijn verschillende manieren om de hoeveelheid gebruik te meten, onder andere in:
- Tijd – de duur van het gebruik bepaalt de kosten die de klant verschuldigd is. Het bedrijf kan
bijvoorbeeld een tarief per minuut, uur, dag of week vragen. Accommodaties zoals hotels zijn de
bekendste variant. Zij rekenen doorgaans een tarief per nacht.
- Data – de hoeveelheid gebruikte data bepaalt de kosten die de klant verschuldigd is. Het bedrijf
kan bijvoorbeeld een tarief per KB, MB, GB, of TB vragen. Mobiele telefonie aanbieders zijn
hiervan de bekendste variant. Zij berekenen doorgaans voor elke MB buiten de bundel een tarief.
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Voorbeelden
Car2Go biedt een dienst om auto’s te delen zonder de moeilijkheden omtrent eigenaarschap van de
auto’s en de conventionele autohuur. Je betaalt eenmalig voor een lidmaatschap. Daarna kun je een
auto van tevoren reserveren of er één vinden via de iPhone app. Wanneer je klaar bent kun je de auto
weer parkeren binnen een bepaald gebied. Car2Go vraagt een tarief voor elke minuut. Dit tarief is allinclusive en dekt de huur, brandstof, verzekering, parkeren en het onderhoud. Soms wordt ook een lage
vaste jaarlijkse vergoeding gevraagd.
Een bekend voorbeeld van het pay-per-use-model zijn de mobiele telefonie aanbieders. Een klant van
Vodafone sluit een mobiel internetabonnement af voor een vast bedrag per maand. Voor dit bedrag kan
de klant gebruik maken van een hoeveelheid MB’s/GB’s. Als de klant deze hoeveelheid overschrijdt dan
treedt er een pay-per-use-model in werking.
Verwante modellen
Naast het pay-per-use-model zijn er een aantal verdienmodellen die een directe betaling aan het bedrijf
verzorgen, zoals:
- Flat Rate – er wordt eenmalig een vast bedrag betaald voor een dienst of product ongeacht het
werkelijke gebruik of tijdsbeperkingen
- Pay What You Want – de koper bepaalt hoeveel de dienst of het product waard is ongeacht het
werkelijke gebruik of de kosten die gedekt moeten worden
- Auction – meerdere potentiële kopers bieden herhaaldelijk op een dienst of product binnen een
bepaald tijdsplan. De dienst of het product wordt verkocht voor het hoogste bod
Advies
Een pay-per-use-model kan alleen worden ingezet bij producten of diensten die aan een hoeveelheid
gebruik gekoppeld kunnen worden zoals tijd, data of middelen. Het product of de dienst moet dus
schaalbaar zijn. Daarnaast moet het bedrijf de mogelijkheid hebben om deze hoeveelheden gebruik te
meten en te monitoren. Op basis van het gebruik en het tarief per gebruik moet het bedrijf de klant de
rekening sturen. De mogelijkheid om een product of dienst te gebruiken voor een pay-per-use-tarief
moet duidelijk gecommuniceerd worden naar de potentiële klanten. Deze mogelijkheid kan een
kostenbewuste klantengroep over de streep trekken om het product of de dienst te gebruiken.
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7.2 Freemium als voorbeeld van een bouwblok voor een verdienmodel
Beschrijving
De term ‘freemium’ is een samenvoeging tussen free en premium. Het is een verdienmodel waarin in
eerste instantie een product of dienst gratis wordt aangeboden. Voor de geavanceerde
gebruiksmogelijkheden of uitgebreide functionaliteiten wordt wel geld gevraagd. Freemium wordt het
meest toegepast op een digitaal product of dienst zoals software, webservices, apps of games. In het
freemiummodel wordt er alleen verdiend door de premium producten en diensten aan een klein
percentage van de gratis gebruikers te verkopen. Het is van belang dat het product of de dienst in de
gratis versie een grote groep met gebruikers aantrekt. Pas dan zal een klein percentage van deze
gebruikers ervoor kiezen om een premium versie aan te schaffen. Voor deze kleine groep moet de
meerwaarde van de premium versie duidelijk zijn, anders blijven ze de gratis versie gebruiken.
Impact
Het freemiummodel heeft impact op de kostenstructuur doordat er kosten gemaakt worden voor de
ontwikkeling van de gratis producten of diensten. Pas zodra de gratis producten of diensten populair zijn
zal een selecte groep de premium versie gaan aankopen. Er worden kosten gemaakt voor de gratis
versie zonder zekerheid dat het premium product of dienst verkocht gaat worden. Marketing en het
promoten van de gratis en premium functionaliteiten is essentieel om het freemiummodel te laten
slagen. Dit heeft een impact op de kernactiviteiten van de organisatie die het freemiummodel hanteert.
De mogelijkheid om het product of de dienst gratis te gebruiken en uit te breiden tot een premium versie
is een duidelijke waardepropositie voor de klant. Het klantsegment waar dit model voornamelijk op richt
zijn de klanten die de premiumdienst gaan afnemen.

Figuur 14: Impact van verdienbouwblok Freemium op de componenten van het Business Model Canvas
Voorbeelden
LinkedIn is een klassiek voorbeeld van een succesvol freemiummodel. Met de gratis versie kunnen
professionele profielen worden gevonden en gedeeld. Hiermee kan iedereen een professioneel netwerk
opbouwen waarmee contact wordt onderhouden met zakelijke relaties. Daarnaast biedt LinkedIn een
aantal premiumopties, zoals talentsolutions voor recruitmentprofessionals, en premium aanmeldingen
voor de professionals die LinkedIn voor sales en leads willen gebruiken.
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Spotify is tevens een goed voorbeeld van het freemiummodel. Met Spotify kunnen luisteraars
gemakkelijk de juiste muziek voor elk moment vinden, op de smartphone, computer, tablet en nog veel
meer apparaten. Een gratis versie van Spotify is beschikbaar, maar de luisteraar kan alleen muziek via
shuffle luisteren en hoort tussendoor advertenties. De gratis luisteraars maken geen gebruik van alle
functionaliteiten die Spotify te bieden heeft. Voor de premiumversie van Spotify betalen luisteraars
€9,99 per maand. De premium luisteraar kan shuffle gebruiken, luistert advertentievrij, kan onbeperkt
nummers overslaan, kan offline luisteren, luistert naar elk nummer wanneer hij wil en heeft HQ-audio.
Verwante modellen
Er zijn een aantal verdienmodellen die tevens een product of dienst gratis weggeven of die een
vergelijkbare structuur hebben als het freemiummodel:
- Gift economy – producten of diensten worden weggegeven zonder enige monetaire beloning
- Add on – producten of diensten worden voor een lage en competitieve prijs aangeboden, maar
voor elke extra toevoeging/dienst wordt er een commissie gevraagd
- Direct cross-subsidy – krijg één product gratis en betaal voor het andere product
Advies
Bij het opzetten van een freemiummodel moet er rekening worden gehouden dat het product of de
dienst in eerste instantie gratis gebruikt gaat worden. Als er hoge productiekosten verbonden zijn aan
het ontwikkelen van het product of de dienst dan kunnen deze initiële kosten niet opgevangen worden.
Om deze reden zie je het freemiummodel vaak bij digitale producten en diensten. Hiervoor zijn de
productiekosten aanzienlijk lager. Er moet eerst een stevige fundering van gratis gebruikers ontstaan
om een groep van premiumgebruikers aan te trekken. Ook moeten de premiumfeatures zo aantrekkelijk
zijn dat men wil overstappen van een gratis versie naar een betaalde versie.
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7.3 Affiliation als voorbeeld van een bouwblok voor een verdienmodel
Beschrijving
Er is sprake van affiliation als iemand, de affiliate, zich inspant voor de verkoop van andermans
producten of diensten. Online advertenties en links worden op de affiliate’s website geplaatst om
transacties voor een ander te generen. De affiliate ondersteunt een adverteerder of handelaar om
producten of diensten te verkopen. In ruil verdient de affiliate direct aan de verkopen die ontstaan
dankzij de advertentie of link op zijn website. De adverteerder keert aan de affiliate een commissie uit
op elke transactie. Hij krijgt een grotere zichtbaarheid bij potentiële klanten zonder extra eigen
marketinginspanningen. De sleutel tot een succesvol affiliatiemodel is een positieve uitkomst voor beide
partijen. Daarnaast is een betrouwbaar traceermechanisme noodzakelijk om de klant te volgen van de
affiliatewebsite naar die van de adverteerder om verkopen in kaart te brengen.
Affiliation is een ‘pay for performance’-model, waarbij de affiliate alleen geld verdient als de verkoop
inspanningen vruchten afwerpen,terwijl er geen zekerheid is of er verkopen zullen ontstaan. Het affiliate
systeem heeft daarentegen wel een onbeperkt groeipotentieel, want hoe meer verkopen des te beter dit
is voor de affiliate en de adverteerder.
Impact
In het affiliationmodel wordt er verdiend door partnerschappen aan te gaan met adverteerders om
producten of diensten aan te bieden bij potentiële klanten. Zo komt er een klantengroep bij voor de
affiliate. De affiliate verdient aan de adverteerders en de adverteerders leveren de marketingcontent
voor de affiliate. De affiliate zal de klant moeten gaan traceren om overzicht te krijgen in het succes van
de marketing. Ook moet de content van de adverteerder beschikbaar worden gemaakt via de website
van de affiliate. Voor een succesvol affiliationmodel zal de affiliate deze acties tot kernactiviteiten
moeten benoemen. De affiliate kan rijkere content aanbieden aan de klant, zo is er een verbetering in
de waardepropositie. Maar het opzetten van een affiliationmodel, denk aan het aangaan van
partnerschappen en het inrichten van traceermechanismen, brengt ook kosten met zich mee.

Figuur 15: Impact van verdienbouwblok Affiliate op de componenten van het Business Model Canvas
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Varianten
Er zijn twee varianten bij het opzetten van een affiliatemodel:
- Het aansluiten bij een affiliate netwerk – een affiliationnetwerk richt zich op het bijeenbrengen
van affiliates en adverteerders. Het affiliationnetwerk creëert een omgeving waarin affiliates en
adverteerders elkaar gemakkelijk vinden. Dit netwerk heeft al een infrastructuur ingericht. Er zijn
vaak afspraken gemaakt met de adverteerders over het commissie- en traceermodel. Een affiliate
kan zelf bepalen of dit aanspreekt en kan zich aanmelden bij deze adverteerder. In deze variant is
er geen vrijheid om zelf met adverteerders te onderhandelen.
- Het ontwikkelen van een eigen affiliatemodel – een affiliate kan er voor kiezen om zelf op zoek
te gaan naar geschikte partners voor een affiliatemodel. De affiliate kan zelf onderhandelen met
adverteerders over de voorwaarden en het commissiemodel. De affiliate heeft meer controle over
de situatie dan in de voorgaande variant. Het opzetten van een affiliatemodel kost echter wel veel
tijd, moeite en geld.
Voorbeelden
Een affiliate schrijft zich in bij het affiliationprogramma van Booking.com. Hierin heeft de affiliate de
keuze uit banners, zoekmachines en links van Booking.com om te plaatsen op de website. Bij een klik
op één van deze links wordt de klant doorgestuurd naar de site van Booking.com. Als de klant
daadwerkelijk een hotel boekt bij Booking.com dan wordt dit geregistreerd door Booking.com. Als de
boeking wordt betaald dan krijgt de affiliate 20% van de omzet gemaakt door Booking.com uitbetaald.
Booking.com krijgt zelf slechts een percentage van de werkelijke boeking, het grootste gedeelte gaat
naar het hotel zelf.
Advies
Het affiliationmodel is geschikt voor bedrijven die een website hebben met veel bezoekers en/of
abonnees. Het moet mogelijk zijn om links te koppelen aan de inhoud van de website/app of er moet
ruimte zijn voor advertenties. Aspecten voor een succesvol affiliatemodel:
- Partner worden met betrouwbare bedrijven die een positieve geschiedenis hebben met het
affiliatemodel
- Het opzetten van relevante partnerschappen: de doelgroepen moeten op elkaar aansluiten
- Het gebruik van betrouwbare traceermethoden om de nauwkeurigheid van betalingen in de gaten
te houden
- Het gebruik van een tussenpersoon of een affiliationnetwerk bij te weinig eigen ervaring of
mogelijkheden om aan bovenstaande te voldoen.
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8.

Factsheet segmenteringsmodellen

Het ontwikkelen of (her)ontwerpen van een businessmodel in de creatieve industrie kent vele
uitdagingen, onder andere in het vinden en benoemen van de verschillende niveaus waar ‘business
modelling’ betrekking op heeft.

In deze factsheets worden ‘micromarketing’, ‘versioning’ en ‘leveraging resources’ beschreven als een
van de mogelijke bouwblokken waarmee de component ‘segmentatiemodel’ ingevuld kan worden. Het
segmentatiemodel is een van de vijf componenten (naast samenwerkingsmodel, distributiemodel,
segmentatiemodel en waardemodel) die in deze factsheets worden behandeld.
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8.1 ‘Micromarketing’ als voorbeeld van een bouwblok voor een segmenteringsmodel
Beschrijving
Micromarketing is in essentie een strategie waarin het aanbod gefocust wordt op een groep van sterk
gesegmenteerde consumenten. De keuze voor het marktsegment is gebaseerd op een of meer
specifieke karakteristieken van dat segment. De doelgroep is nauw en specifiek gedefinieerd.
Micromarketing kan op meerdere niveaus toegepast worden: brede segmenten, niches, geografische
gebieden of individuen.
Impact
Het definiëren en selecteren van specifieke segmenten moet altijd gebeuren in samenhang met een
specifieke propositie. Het heeft alleen zin als die groep ook vindbaar en benaderbaar is met het
specifieke aanbod. Het is voor bedrijven met een consumentenaanbod lastig en duur om dergelijke
specifieke informatie te verzamelen en bij te houden. Daarvoor kan worden samengewerkt met partijen
als Experian of CDDN die gespecialiseerd zijn in dergelijke informatie en tot wel 1000 verschillende
gegevens over individuen en huishoudens bijhouden op het niveau van postcodes en individuele
adressen. De gegevens variëren van gezinssamenstelling, inkomen, mediagebruik, uitgavenpatroon en
interesses tot bereikbaarheid via e-mail of telefoon. Met behulp van deze zeer gedetailleerde gegevens
kunnen (potentiële) klanten met een afgestemd aanbod benaderd worden. Micromarketing kan een
relatief dure aanpak zijn vanwege benodigde customization en het ontbreken van schaal. Door
digitalisering, beschikbaarheid van klantdata en toegang tot digitale kanalen nemen de mogelijkheden
voor micromarketing toe en wordt het makkelijker individuele klanten met een passend aanbod te
bereiken. Het succesvol uitvoeren van micromarketing vraagt specifieke kennis en marketingactiviteit.
Die kennis moeten partijen zelf in huis hebben of halen of afnemen bij gespecialiseerde partners.

Figuur 16: Impact van segmenteringsbouwblok micromarketing op de componenten van het Business
Model Canvas
Voorbeelden
1. Postcode / individuele segmentatie
Postcodesegmentatie is allereerst een vorm van geografische segmentatie. Aan de hand van
postcodegebieden is het mogelijk om een geografische segmentatie te definiëren en de bewoners van
een bepaald gebied te benaderen. De segmentering kan gebeuren aan de hand van de vier cijfers van
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de postcode (‘postcode-4’ gebied) of op het niveau van een complete postcode (‘postcode-6’ gebied).
Er zijn in Nederland circa 400.000 postcodes met gemiddeld zo’n 20 woningen.
Postcodesegmentatie wordt vaak ingezet voor selectie op sociaaleconomische en demografische
kenmerken die min of meer uniform zijn voor adressen met dezelfde postcode. Huishoudens met een
'vergelijkbaar profiel' wonen veelal in dezelfde buurt. Door te segmenteren op postcodes kunnen zo –
min of meer – klanten geselecteerd worden die passen bij het product of de dienst. In de huidige praktijk
strekt de segmentering tot op het niveau van individuele adressen en huishoudens. Segmentatie op
basis van postcode of individueel adres wordt gebruikt door telecompartijen en door grotere webwinkels
in directmarketing.
2. Lifestyle segmentatie volgens het Mentality-model
Het Mentality-model van Motivaction is een model voor segmentatie waarin de Nederlandse
samenleving verdeeld wordt in acht sociale milieus, die zijn samengesteld op basis van persoonlijke
opvattingen en waarden. Deze indeling gaat verder dan alleen demografische gegevens en richt zich
veel meer op de drijfveren van consumenten in de verschillende segmenten. Een beschrijving van de
acht sociale milieus is hier te vinden.

Figuur 17: Basismodel Mentality
3. Lifestylesegmentatie volgens het Mosaic-model
Het segmentatiemodel ‘Mosaic Huishouden’ van Experian classificeert alle ruim zeven miljoen
huishoudens in Nederland. De consumentenhuishoudens zijn gesegmenteerd in vijftig typen, die zijn
samengevoegd in veertien groepen, op basis van hun sociodemografie, levensstijl, cultuur en
(koop)gedrag. De groepen variëren van ‘jonge digitalen’ tot ‘vergrijsde eenvoud’. Het complete overzicht
is hier te vinden. Experian heeft een koppeling gemaakt tussen huishouden- en buurtkenmerken.
Daarmee classificeert Mosaic consumenten zowel per huishouden als per postcode.
4. Gedragssegmentatie (‘Anderen kochten ook’)
Veel webwinkels baseren hun micromarketing op het surf- en koopgedrag van hun klanten. Door het
gedrag van klanten te analyseren en te vergelijken met het gedrag van andere klanten kan een op maat
gedefinieerd aanbod worden gedaan. Het bekende ‘andere klanten die dit product kochten, kochten
ook…’ is daar een voorbeeld van.
Advies
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Micromarketing is een fijnmazige segmentering op basis van scherp gedefinieerde karakteristieken van
consumenten. Dat kan een passende aanpak zijn als de propositie eveneens scherp en specifiek te
formuleren is. Het dwingt om goed na te denken over de propositie in relatie tot de kenmerken van de
doelgroep. De waarde-elementen in de propositie moeten passen en als zodanig herkend worden door
de doelgroep. Voor effectieve micromarketing moet duidelijk zijn hoe de doelgroep gevonden en bereikt
kan worden. Daarvoor kan worden samengewerkt met partners die gedetailleerde databases bieden die
aangeven waar en hoe de doelgroep te bereiken is. De voordelen van het precies kunnen benaderen
van consumenten uit de doelgroep moeten afgewogen worden tegen de kosten van deze aanpak.
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8.2 ‘Versioning’ als voorbeeld van een bouwblok voor een segmenteringsmodel
Beschrijving
De essentie van versioning is dat een bedrijf een product of dienst in verschillende versies aanbiedt om
verschillende doelgroepen aan te spreken. Premium klanten kunnen met luxe versies bediend worden,
terwijl klanten aan de onderkant van de markt een sober maar betaalbare versie wordt aangeboden.
Autofabrikanten doen dit bijvoorbeeld door uitgeklede versies van bestaande auto’s onder een ander
merk op de markt te brengen. Denk aan Lexus als high-end merk van Toyota.
Impact
De stap naar een nieuwe productversie, bijvoorbeeld gericht op minder gefortuneerde of minder
veeleisende doelgroepen, met een variant van een bestaand product heeft impact op vrijwel alle
aspecten van het businessmodel. De nieuwe doelgroep kan of wil minder besteden zodat de kosten
voor productie en de uiteindelijke prijs een kritieke randvoorwaarde voor succes vormen. Het is een
uitdaging om binnen die randvoorwaarden een voldoende aantrekkelijke propositie te realiseren. De
inzet van resources en activiteiten en de samenwerking met partners moet steeds tegen de kosten
worden afgewogen. Het verschil tussen de luxe en de goedkopere versie moet voldoende groot zijn om
te voorkomen dat premium klanten op het goedkopere alternatief overstappen.
In het businessmodel zijn er verschillende manieren om tot verschillende versies te komen, variërend
van een aanpassing aan het feitelijke product of propositie (betere of mindere specificaties, standaard
of maatwerk), aanpassing van de prijs, aanpassing van de klantrelatie (selfservice in plaats van
persoonlijke ondersteuning), andere distributiekanalen en eventueel ook andere partners etc. Een
bedrijf dat werkt met meerdere productversies moet ook meerdere versies van het businessmodel in de
lucht houden. Idealiter leidt dit bij gedeeld gebruik van resources en assets tot schaalvoordelen. In de
praktijk kan het lastig zijn die voordelen te realiseren en kunnen de verschillende requirements van de
verschillende productversies elkaar juist in de weg gaan zitten.

CREATE-IT applied research
© 2015, Hogeschool van Amsterdam

44

Discrete Business Modellering

Figuur 18: Impact van segmenteringsbouwblok versioning op de componenten van het Business Model
Canvas
Varianten
Bundling is een variant op versioning waarbij nieuwe productversies ontstaan door het gebundeld
aanbieden van op zichzelf staande producten of diensten. Denk aan een gecombineerd aanbod van
internet, telefonie en TV door telecomproviders en het meeleveren van bijvoorbeeld Spotify binnen een
dergelijk telecomabonnement. Het voordeel van bundling is typisch de economy of scope die bereikt
kan worden, de lock-in die het potentieel creëert en de mogelijkheid om meerdere doelgroepen aan te
spreken door zowel een bundel als losse producten aan te bieden.
Voorbeelden
1. Zorgverzekeraars
In de markt voor zorgverzekeringen komt versioning veel voor. Elke grote verzekeraar biedt
zorgverzekeringen via meerdere labels en daarbinnen verschillende varianten, bijvoorbeeld de hoogte
van een vrijwillig eigen risico. Daarmee mikken de verzekeraars op specifieke doelgroepen als
jongeren, hoogopgeleiden of ‘digital only’-klanten.
2. Telecomproviders
Telecomproviders doen zowel aan bundling van complete pakketten als aan versioning van hun losse
producten. De losse producten variëren typisch in propositie, bijvoorbeeld internetsnelheid en prijs.
3. 24/i
24/i is een van oorsprong Nederlands bedrijf dat TV-apps ontwikkelt voor diverse platformen (smart TV,
set-top box, game console, tablet) en klanten (fabrikanten van smart tv’s, telecomoperators, omroepen,
content owners). 24/i ontwikkelt enerzijds premium apps als maatwerk voor high-end klanten en
anderzijds customized apps op basis van bestaande app-templates voor klanten voor wie maatwerk te
duur of niet nodig is. De templates konden ontwikkeld worden op basis van de maatwerk apps. Door
deze manier van versioning kunnen meerdere doelgroepen bediend worden waarbij de high-end
klanten per klant meer marge opleveren maar low-end klanten door het grotere volume, minstens zo
belangrijk zijn.
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Verwante modellen
Enigszins verwant aan versioning zijn modellen waarin specifieke producten voor doelgroepen met
specifieke kenmerken gemaakt worden zoals ‘serve the poor’, gericht op low-income segmenten en
markten en ‘ultimate luxury’, gericht op het topsegment van de markt.
Advies
Versioning komt in de praktijk bij veel bedrijven en veel producten voor. De mogelijkheden voor
versioning zijn vaak groter dan gedacht, omdat op veel kenmerken van het businessmodel en op veel
manieren gevarieerd kan worden. Het doel van versioning is bepaalde doelgroepen aanspreken met
voor hen relevante waarde-elementen. Het loont de moeite om het businessmodel systematisch door te
lopen en te zien waar variaties mogelijk zijn en wat dat voor bepaalde doelgroepen zou kunnen
betekenen. Omgekeerd kan ook de doelgroep gevarieerd en kan gekeken worden hoe een geschikte
versie van het product kan worden aangeboden. In alle gevallen is het belangrijk te kijken hoe de
resulterende verschillende versies van het businessmodel elkaar kunnen versterken en/of hoe
conflicten kunnen worden voorkomen.
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8.3 ‘Leveraging resources’ als voorbeeld van een bouwblok voor een
segmenteringsmodel
Beschrijving
Kennis en andere beschikbare resources en assets binnen een bedrijf kunnen niet alleen gebruikt
worden voor het produceren van eigen producten, maar kunnen ook worden aangeboden aan andere
bedrijven en organisaties. Beschikbare en/of onderbenutte resources en halffabricaten kunnen als
zelfstandig product worden aangeboden en aanvullende opbrengsten genereren naast de opbrengsten
uit de oorspronkelijke kernpropositie. Een bekend voorbeeld is dat van telecomoperators die hun
netwerken primair aanbieden in producten voor zakelijke klanten en consumenten maar die
overcapaciteit op hun netwerk verkopen aan zogeheten virtuele mobiele operators. Door beschikbare
resources beter in te zetten en door waardevolle tussen- of bijproducten apart aan te bieden ontstaan
schaal- en efficiencyvoordelen voor een bedrijf. Veelal komen de klanten voor die nieuwe producten uit
heel andere segmenten dan de klanten van de kernpropositie.
Zeker in de digitale wereld met ICT-gedreven diensten zijn er goede mogelijkheden voor het aanbieden
van resources en assets vanwege standaardisatie en beschikbare netwerkverbindingen en daarmee de
mogelijkheid tot het relatief eenvoudig combineren van bouwblokken tot nieuwe diensten. Het mes
snijdt aan twee kanten. Er ontstaat een markt met enerzijds spelers die bouwblokken voor nieuwe
diensten aanbieden en anderzijds partijen die daar nieuwe diensten mee kunnen maken.
Impact
Het aanbieden van kennis en resources als zelfstandig product heeft grote impact op het bestaande
businessmodel. Feitelijk ontstaat er een extra businessmodel voor het nieuwe product, met een eigen
propositie en doelgroep, verdienmodel en kanalen. Het is de kunst om beide businessmodellen zo in te
richten dat maximale synergie wordt bereikt en conflicten zo veel mogelijk worden beperkt. Het
aanbieden van interne resources aan derden kan immers tot conflicten leiden met het primaire product.
Het in de markt zetten van het nieuwe product zal kosten met zich meebrengen en mogelijk
investeringen vragen. De nieuwe doelgroep zal via bestaande of nieuwe kanalen bereikt moeten
worden. Vaak zal de aan te bieden resource eerst verpakt moeten worden in een product of geschikt
gemaakt moeten worden voordat het op de markt gebracht kan worden. Denk aan opgebouwde interne
kennis die tot een kennisproduct, een training of rapport, verpakt moet worden. Op termijn kan het
nieuwe product zelfs de belangrijkste bron van inkomsten worden.
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Figuur 19: Impact van segmenteringsbouwblok leveraging resources op de componenten van het
Business Model Canvas
Voorbeelden
1. TomTom Traffic op basis van Vodafone data:
In samenwerking met Vodafone heeft TomTom de realtime verkeersinformatiedienst HD Traffic
opgezet. De dienst gebruikt anonieme gegevens over de positie van Vodafone-abonnees, waarvan
de toestellen actief zijn op het Nederlandse Vodafone-netwerk. Op basis van die gegeven kan een
actueel beeld verkregen worden van de snelheden en doorstroom op de Nederlandse wegen. De
gegevens die Vodafone gebruikt waren in ruwe vorm al beschikbaar en nodig voor de bestaande
dienstverlening, maar worden op deze wijze verpakt en aangeboden als verkeersinformatie.
Daarmee heeft Vodafone een extra inkomstenbron aangeboord.
2. Waze navigatie community:
Waze is een community-gebaseerde verkeers- en navigatie-app waarmee gebruikers (bestuurders
van auto’s) realtime verkeers- en weginformatie delen waarmee up-to-date en accuraat navigatieadvies gegeven wordt. De verkregen verkeersdata wordt niet alleen gebruikt voor de
navigatiedienst maar wordt ook geaggregeerd, geanalyseerd en vervolgens aangeboden aan derde
partijen zoals gemeenten. De geanalyseerde data bevat waardevolle informatie over
verkeersstromen en helpt om beleidskeuzes voor (auto)mobiliteit te evalueren.
3. Sennheiser sound academy:
Sennheiser is een wereldspeler op het gebied van geluidsapparatuur zoals koptelefoons,
microfoons, professionele systemen voor bijvoorbeeld audioconferencing etc. Als innovatieve speler
op het gebied van alles wat met geluid en systemen te maken heeft, heeft Sennheiser veel kennis
opgebouwd. Deze kennis wordt via de Sennheizer Sound Academy verstrekt aan derde partijen via
training en e-learning modules.
4. Infrastructure-as-a-service en Platform-as-a-service:
Diverse partijen bieden via webservices capaciteit aan op hun infrastructuur voor bijvoorbeeld
opslag of computing. Amazon Web Services is wellicht het bekendste voorbeeld van een
infrastructuur die oorspronkelijk bedoeld was als efficiënte oplossing voor de eigen business maar
uiteindelijk als webservice aan derden werd aangeboden.
Verwante modellen
Bij outsourcing gebeurt eigenlijk het omgekeerde, namelijk een activiteit in de waardeketen wordt niet
langer door het bedrijf zelf gedaan maar wordt als dienst of product van een derde partij afgenomen.
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Advies
Veel bedrijven beschikken over resources en assets die gebruikt worden bij het bouwen van diensten
maar mogelijk ook rechtstreeks aangeboden kunnen worden aan derde partijen. Zeker waar het kennis,
(geaggregeerde) data, onderbenutte infrastructuur, reputatie of toegang tot interessante klantgroepen
betreft, loont het de moeite te kijken of dergelijke resources op een andere manier vermarkt kunnen
worden en nieuwe inkomstenbronnen kunnen worden aangeboord. Vaak moet er nog wel wat
aangepast worden om dergelijke resources aan de markt te kunnen aanbieden en moeten kosten en
baten en mogelijke conflicten goed afgewogen worden. Voor digitale resources is dit dikwijls een
interessante optie omdat deze al beschikbaar zijn en tegen marginale kosten kunnen worden
aangeboden.
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