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1 Inleiding

Momenteel verandert er veel op het gebied van mobiliteit, transport en
verkeersmanagement. Er is de laatste jaren veel aandacht geweest voor
technologische ontwikkelingen op het gebied van Intelligente Transport Systemen
(ITS), waarbinnen alle voertuigen en infrastructurele systemen met elkaar
verbonden zijn. Daarnaast staat intermodaal verkeersmanagement volop in de
belangstelling. Net als de verzameling en integratie van verkeersdata. Bij al deze
initiatieven wordt ook rekening gehouden met het milieu. Dat gebeurt bijvoorbeeld
door in te zetten op duurzame mobiliteit en groen verkeersmanagement, om zo de
vervuilende uitstoot van voertuigen te verminderen. Bovendien wordt gekeken naar
nieuwe technologie, bijvoorbeeld als het gaat om elektrische voertuigen. En nieuwe
informatietechnologie krijgt vorm in netwerken zoals het internet der dingen
(“Internet of Things”).

Maar veel van deze initiatieven stuiten op barrières als het gaat om het praktisch,
op grote schaal uitrollen in de maatschappij. Een van de redenen hiervoor is het
gebrek aan bedrijfsmodellen die deze uitrol faciliteren. Vaak hebben de genoemde
ontwikkelingen een sterk technology-push karakter, waarbij het ontwerp van meet
af aan van binnen naar buiten gemaakt wordt, dat wil zeggen vanuit de technische
mogelijkheden van een bedrijf naar de toepassingscontext. Door de eenzijdige focus
op concepten en technieken voor mobiliteit, ontstaat pas aan het einde enige
aandacht voor het daadwerkelijk toepassen van de ideeën binnen een
bedrijfsomgeving en de commerciële en maatschappelijke context. Dit past bij de
product-gebaseerde focus die we in de bedrijfswereld veel tegenkomen. Daar wordt
vaak het grootste belang gehecht aan het exploiteren van fysieke goederen zoals
voertuigen, verkeerscentrales, intelligente netwerken, en wegkant-infrastructuren.

Daarom ontbreekt vaak een duidelijk en expliciet beeld van de manier waarop
dergelijke ontwikkelingen in de praktijk commercieel benut zouden kunnen worden.
Deze situatie wordt extra ingewikkeld doordat bij complexe mobiliteitsscenario's een
grote diversiteit aan stakeholders betrokken is, ieder met eigen (bedrijfs)belangen.
Het gevolg is dat veel bedrijfsmodellen met een groot potentieel om mobiliteits- en
transportuitdagingen op te lossen niet van de grond komen.

Recente projecten in het Nederlandse mobiliteitslandschap hebben laten zien dat de
toepassing van flexibele modellen voor zogenoemde service-dominant business
nuttig is. Deze aanpak biedt een constructieve manier om gezamenlijk
(collaboratief) blauwdrukken te ontwikkelen voor situaties waarin toepassingen van
mobiliteitstechnologieën concrete toegevoegde waarde hebben. Bovendien biedt
zo'n aanpak zicht op nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijven en andere
spelers om deze toegevoegde waarde daadwerkelijk te benutten.

1.1 Doelstelling van het bewustwordingsinitiatief
Het doel van het bewustwordingsinitiatief dat centraal staat in dit rapport is om het
denken over service-dominant business in de Nederlandse mobiliteitssector te
onderzoeken en stimuleren. Daarmee kan bewustwording ontstaan van de waarde
van bedrijfsmodellen voor service-dominant business binnen netwerken van
uiteenlopende stakeholders op het gebied van mobiliteit. Een specifiek
aandachtsthema daarbij is het denken van buiten naar binnen, dat wil zeggen vanuit
een netwerk naar de individuele spelers binnen dat netwerk. Het startpunt van
onderzoek ligt dan ook steeds in het ontwikkelen van bedrijfsmodellen en het
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benoemen van de meerwaarde daarvan voor de eindgebruikers van mobiliteit. Pas
als dat plaatje duidelijk is, wordt de volgende stap gemaakt, waarin de
kernconcepten en -technologieën op het gebied van mobiliteit worden benoemd. Dit
rapport verkent de toepasbaarheid van gestructureerde bedrijfsmodellen binnen
geavanceerde mobiliteitsscenario’s, waarbij de klantbehoeften in het mobiliteitsveld
het vertrekpunt vormen.

De doelstelling is om een verkenning uit te voeren in een hands-on setting, samen
met partijen die een diverse groep stakeholders vertegenwoordigen. Op basis van
deze setting kunnen eerste conclusies getrokken worden over de toepasbaarheid
van modellen voor service-dominant business. Deze conclusies leiden vervolgens tot
adviezen om het denken vanuit bedrijfsmodellen te faciliteren. Daarnaast komen er
ideeën beschikbaar die inspiratie bieden voor het ontwerpen van modellen voor
flexibele, service-dominant business binnen het mobiliteitsdomein, waarin sprake is
van complexe situaties met uiteenlopende stakeholders.

Om te voorkomen dat impliciet toch wordt geredeneerd vanuit fysieke produkten, is
een benadering gekozen waarbij mobiliteitsdiensten vanuit het perspectief van de
klant expliciet voorop staat. Dat is de essentie van het service-dominant business
denken toegepast in het ontwerpen van flexibele bedrijfsmodellen (zoals later in dit
rapport toegelicht wordt).

1.2 Opbouw van dit rapport
Dit rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bespreekt hoe bedrijven voorbereid
kunnen worden op de wereld van service-dominant business door de introductie van
het BASE/X raamwerk. Er wordt een specifiek onderdeel van het raamwerk
besproken dat een conceptuele tool biedt voor het ontwerpen van bedrijfsmodellen.
Ook wordt ingegaan op de toepassing hiervan binnen het mobiliteitsdomein.
Hoofdstuk 3 presenteert de opzet van het project van het bewustwordingsinitiatief,
inclusief de organisatie van de workshops die uitgevoerd zijn voor het gezamenlijke
ontwerp van de blauwdrukken voor de bedrijfsmodellen. In hoofdstuk 4 komen de
blauwdrukken aan bod die ontworpen zijn op basis van de resultaten van de
workshops en de feedback van de deelnemers. In hoofdstuk 5 worden adviezen
gepresenteerd om het denken op basis van bedrijfsmodellen te faciliteren binnen
complexe mobiliteitsvraagstukken waarbij uiteenlopende stakeholders betrokken
zijn.
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2 Service-dominant business in het mobiliteitsdomein

Veel domeinen zijn momenteel in transitie naar een omgeving voor service-
dominant business. Vroeger waren ondermeningen gericht op het leveren van
producten of specifieke diensten [12], [10]. Maar in de toekomst zullen bedrijven
zich in toenemende mate richten op het leveren van oplossingsgerichte,
geïntegreerde diensten aan klanten (zowel andere bedrijven als individuele
consumenten). Bij dienstverlening kunnen producten ingezet worden, maar deze
producten vormen dan een onderdeel van de levering van de diensten en staan niet
meer op zichzelf. Het bezit van producten wordt minder relevant. De nadruk
verschuift van de waarde van individuele producten of diensten naar de waarde van
het gebruik van het product of de dienst in een geïntegreerde context – de
zogenoemde 'value-in-use' [9]. Een goed voorbeeld van een dergelijke
gebruikswaarde is de overgang van het leasen van een auto (een kapitaalgoed)
naar het voorzien in geïntegreerde mobiliteitsoplossingen. Zulke oplossingen, die
bijvoorbeeld ook openbaar vervoer en flexibele kantoren omvatten, zorgen ervoor
dat dienstreizen zo min mogelijk rompslomp voor de klant opleveren [15].

Deze transitie heeft gevolgen voor de basiskenmerken van bedrijfsvoering. Op de
eerste plaats verwachten klanten coherente oplossingen, en geen losstaande
fragmenten van oplossingen. Oplossingsgerichte diensten zijn dus complex van aard
en vereisen een integraal aanbod vanuit meerdere dienstverleners. Daarmee
ontstaat de noodzaak om bedrijfsnetwerken expliciet te beheren, waarbij
traditionele mobiliteits- en transportbedrijven samenwerken met toeleveranciers,
overheden en gebruikersorganisaties om gezamenlijk de value-in-use voor de klant
te creëren. Ten tweede zullen de klantgedreven eisen aan oplossingsgerichte
diensten veel sneller evolueren dan de eisen die aan de onderliggende producten
worden gesteld. Snelle ontwikkelingen op het gebied van informatie- en
transporttechnologie zullen dit proces verder versterken. Daarom zal het flexibel
omgaan met dienstverlening de bepalende factor zijn voor de marktpositie van
dienstverleners. Ten derde vereist het omgaan met de complexiteit van de diensten
en de flexibiliteit die van ondernemingen gevraagd wordt een nauwe integratie
tussen enerzijds de structuur van de bedrijfsstrategieën en -modellen, en anderzijds
de structuur van de bedrijfsvoering en het informatiemanagement. Het gaat niet
alleen om de vraag wélke transport- of mobiliteitsdienst je moet aanbieden, maar
ook om de vraag hoe die dienst het beste geleverd kan worden.

De succesvolle transitie naar service-dominant business en het omgaan met de
gevolgen hiervan is een geduchte opgave voor elke onderneming van enige
betekenis. De traditionele topdown-benadering, die start met een bedrijfsstrategie
en vervolgens de operationele uitvoering ter hand neemt, is te traag in de huidige
snelle marktontwikkelingen. Een aanpak gericht op quick-wins, gedreven door
korte-termijnmogelijkheden die volledig bottom-up tot stand komt, zal resulteren in
geïsoleerde implementatieprocessen en chaotische integratiepogingen. Er is een
visionaire, praktijkgedreven aanpak nodig die geheel is afgestemd op de transitie
naar service-dominant business. De kern van die aanpak wordt geheel gevormd
door de basiskenmerken van dienstgericht ondernemen. De aanpak die we in dit
initiatief gebruiken, BASE/X1, voldoet aan deze kenmerken [5], [3].

1 BASE/X is de afkorting van Business Agility through Service Engineering in a Cross-Organizational Setting.
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2.1 De kern van BASE/X
BASE/X is een raamwerk voor het ontwikkelen van service-dominant business, dat
wil zeggen bedrijfsvoering die het leveren van diensten voorop stelt bij ontwerp en
uitvoering van bedrijfsactiviteiten. BASE/X beslaat het gehele spectrum van de
definiëring van hoog-niveau bedrijfsstrategieën tot het ontwerp van operationele
informatiesystemen. Ook het ontwikkelen van bedrijfsmodellen, het specificeren van
diensten en het modelleren van bedrijfsprocessen komen aan bod. De kern van
BASE/X draait om het besef dat deze elementen niet afzonderlijk behandeld kunnen
worden als we een daadwerkelijk flexibele bedrijfsvoering willen bereiken.

Het concept van netwerkgedreven service-dominant business van BASE/X is
gebaseerd op twee fundamentele bedrijfsprincipes:

1. Diensten – en de value-in-use die deze diensten leveren aan klanten –
vormen de voornaamste bouwstenen voor hedendaagse bedrijven en
bedrijfsvoering.

2. Om geïntegreerde diensten als volledige oplossing aan te bieden aan
klanten, zijn netwerken van aanbieders van basisdiensten nodig [2], [4].
Gegeven de vluchtigheid van veel markten, moeten deze netwerken
dynamisch zijn en expliciet geregisseerd worden.

Voor het structureren van bedrijfsorganisaties gebruikt BASE/X twee fundamentele
ontwerpprincipes:

1. Er een expliciet onderscheid nodig tussen de stabiele kern van een bedrijf en
het flexibele marktaanbod van deze organisatie. Deze twee elementen
moeten gezamenlijk expliciet deel uitmaken van het bedrijfsontwerp.

2. Er is ook een onderscheid nodig tussen bedrijfsstructuren, organisatie-
structuren, en structuren voor informatietechnologie. Deze drie elementen
moeten expliciet gezamenlijk onderdeel uitmaken van het ontwerp van de
bedrijfsvoering.

Hieronder schetsen we kort hoe het ontwerp van bedrijfsstructuren, van
organisatiestructuren en van IT-platforms in BASE/X werkt, om een beeld te geven
van de aanpak. De details zijn te vinden in de volledige BASE/X-documentatie.

2.2 Bedrijfsontwerp in BASE/X
Bedrijfsontwerp in BASE/X is gebaseerd op de observatie dat er een onderscheid
nodig is tussen bedrijfsdoelen (het ‘wat’ van een onderneming) en bedrijfsvoering
(het ‘hoe’ van een onderneming). Ook het onderscheid tussen de stabiele kern van
een organisatie en het flexibele marktaanbod is belangrijk. Dit leidt tot een vierlagig
model, zoals te zien in de afbeelding hieronder (Afbeelding 1).

    Afbeelding 1. BASE/X piramide
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Zoals is te zien in de afbeelding, beslaat de bovenste helft van de piramide het
ontwerp van ondernemingsdoelen, en richt dit zich dus op het ‘wat’ van service-
dominant business. Het bevat de strategie voor service-dominant business en op
het tweede niveau de bedrijfsmodellen (business models). De strategie beschrijft de
identiteit van een organisatie in een markt waarin service-dominant business de
boventoon voert [8], [7]. De identiteit blijft door de tijd heen relatief stabiel: de
strategie evolueert. Een bedrijfsmodel voor service-dominant business beschrijft een
specifiek marktaanbod in de vorm van een geïntegreerde, oplossingsgerichte
complexe dienst: het beschrijft een concrete value-in-use. Bedrijfsmodellen volgen
de veranderlijke marktdynamiek en zijn flexibel: ze zijn veranderlijk – ze worden
bedacht, aangepast en van de hand gedaan wanneer dat nodig is.

De onderste helft van de piramide betreft het ontwerp van de bedrijfsvoering en
bevat ook twee lagen. Onderaan staan de diensten, die ieder een basisdienst
bevatten voor dienstverlening aan klanten. Elke dienst is gebaseerd op een
deskundigheid van de organisatie. Omdat deze diensten gerelateerd zijn aan de
middelen waarover de organisatie beschikt (zowel personeel als grootschalige,
technische infrastructurele middelen), zijn ze relatief stabiel door de tijd heen: ze
evolueren. De derde laag van de piramide beschrijft de samenstelling van de
verscheidene complexe diensten in de dienstverlening van een organisatie. Ieder
onderdeel daarvan is een combinatie van diensten om de functionaliteit te realiseren
die voor een bepaald bedrijfsmodel vereist is: het implementeert een concrete
value-in-use. De combinatie omvat niet alleen diensten die de organisatie zelf
aanbiedt, maar ook diensten van partners binnen het netwerk van de organisatie.
Combinaties van diensten volgen bedrijfsmodellen en zijn dus flexibel: ze
ontwikkelen zich samen met de bijbehorende bedrijfsmodellen [5], [3].

Zoals Afbeelding 2 laat zien, vindt de vormgeving van het stabiele deel van een
onderneming plaats tijdens de strategische ontwerpcyclus. In deze cyclus worden de
identiteit en de diensten van een organisatie op evolutionaire wijze in lijn met elkaar
gebracht. Het ontwerpen van het flexibele deel van de onderneming is onderdeel
van de tactische ontwerpcyclus. Hier worden bedrijfsmodellen op een revolutionaire
wijze ontwikkeld, aangepast en waar nodig verwijderd. De tactische ontwerpcyclus
'draait' sneller rond dan de strategische. Het afstemmen van beide cycli gebeurt
door bedrijfsdoelstellingen te confronteren in enerzijds de strategie en anderzijds de
verzameling van bedrijfsmodellen – en door de bedrijfsmiddelen te plaatsen
tegenover de diensten en de samenstellingen daarvan. Deze wederzijdse
afstemming geeft vorm aan de gelijktijdige ontwikkeling van stabiele en flexibele
bedrijfsonderdelen.
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 Afbeelding 2. Strategische en tactische ontwerpcycli in BASE/X

De duale cyclusbenadering van bedrijfsontwikkeling in BASE/X faciliteert de
harmonieuze ontkoppeling van lange-termijn strategisch denken en middellange-
termijn tactisch denken. Daardoor is er geen noodzaak meer om te komen tot rigide
top-down of chaotische bottom-up ontwerpen, zoals dat vaak te zien is in de huidige
ondernemingspraktijk.

2.3 Tooling in BASE/X business design
BASE/X biedt meer dan alleen de hierboven geschetste aanpak. Het levert ook een
aantal tools voor voor elk van de vier lagen van de piramide:
· Voor het strategisch ontwerp is een canvas voor strategieën voor service-

dominant business beschikbaar. Dit canvas is geïnspireerd op het bekende
Business Model Canvas, maar richt zich specifiek op het strategische niveau van
een organisatie in de context van service-dominant business.

· Voor het ontwikkelen van bedrijfsmodellen kan een radar voor modellen voor
service-dominant business toegepast worden. Net als het canvas is deze tool een
sjabloon voor business design. In tegenstelling tot andere tools heeft de radar
een netwerkgericht ontwerp (hetgeen zichtbaar is in de cirkel-vorm). Daardoor
faciliteert het de samenstelling van dienstverleningsconcepten in netwerken
bestaande uit verscheidene partijen.

· Voor het ontwerp van samenstellingen van diensten worden modellen gebruikt die
zijn gebaseerd op bestaande technieken voor het beheren van bedrijfsprocessen,
maar specifiek toegepast binnen de context van dienstverlening. Deze modellen
zijn zowel teopasbaar voor de ondersteuning van aanbodgestuurde diensten als
klantgestuurde oplossingen.

· Voor het ontwerp van bedrijfsdiensten beschikken we over modellen, sjablonen
en ontwerpcriteria om goed gestructureerde catalogi van diensten te ontwikkelen.
Deze catalogi vormen de basis voor de flexibele creatie van samenstellingen van
diensten van samenwerkende bedrijven.

De aanpak vanuit BASE/X is succesvol toegepast binnen diverse industriële
domeinen, waaronder transport- en logistieke dienstverlening [6], mobiliteit,
verkeersmanagement en intelligente transport systemen (ITS) [13] [14], en
financiële dienstverlening [5]. Meer details over de BASE/X aanpak zijn te vinden in
het Business Modeling Handbook [3].
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2.4 Bedrijfsmodellen voor service-dominant business
Een bedrijfsmodel beschrijft de manier waarop een organisatie samen met
toeleveranciers en partners waarde creëert voor haar stakeholders [1]. Goed
ontworpen bedrijfsmodellen, die zorgen dat de strategie, processen en
informatiesystemen op elkaar zijn afgestemd, zijn cruciaal voor het voortbestaan en
het succes van iedere onderneming [11].

De bedrijfsmodellen in BASE/X worden ontworpen met de Service-Dominant
Business Model Radar (SDBM/R). SDBM/R bestaat in de kern uit een netwerk-
gericht ontwerp, waardoor de samenstelling van de dienstverlening past binnen
bedrijfsnetwerken waarin uiteenlopende partijen actief zijn. De radar definieert hoe
actoren in netwerken van bedrijven deelnemen aan de co-creatie van waarden en
hoe de verdeling van kosten en baten eruit ziet.

Afbeelding 3 laat de onderdelen van de SDBM/R zien. De value-in-use die de
verschillende partijen samen creëren (co-creëren) vormt het centrale punt. De
SDBM/R definieert een oplossing voor het probleem van de klant of voor de
klantervaring. De value-in-use wordt ingekaderd door drie concentrische cirkels. Het
kader over de waardeproposities beschrijft een voorstel om samen met een actor
een waarde te co-creëren om een oplossing te realiseren voor die actor (of voor een
andere actor binnen het ecosysteem). Het kader over de activiteiten voor co-
productie tussen actoren betreft de activiteiten die elke actor uitvoert binnen het
bedrijf om waarde te co-creëren. Het derde en buitenste kader – over de kosten en
baten – draait om de financiële en niet-financiële kosten en opbrengsten van de co-
creatie. Ten slotte vertegenwoordigen de taartpunten in de figuur de verschillende
betrokken actoren. Inclusief de kernorganisatie, de kernpartners en de ‘verrijkende’
partners, en de klant. De kernorganisatie doet een voorstel voor het bedrijfsmodel
en neemt actief deel aan de oplossing – meestal als dirigent van het proces. Een
kernpartner levert een actieve bijdrage aan de essentiële onderdelen van de
oplossing, terwijl een verrijkende partner de toegevoegde value-in-use van de
oplossing verder verbetert. Binnen SDBM/R kan een willekeurig aantal actoren
deelnemen, wat goed past bij het netwerk-gerichte karakter van service-dominant
business.
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Afbeelding 3. Sjabloon voor de radar voor service-dominant business (SDBM/R)

Elk bedrijfsmodel wordt geoperationaliseerd door op het derde niveau diensten
samen te stellen. Dat wil zeggen dat het model wordt geïmplementeerd door een
set van diensten samen te stellen op basis van een aantal diensten uit de vierde
laag van de BASE/X piramide (zie afbeelding 2). De activiteiten die onderdeel
vormen van een dienstenpakket komen voort uit (of hangen sterk samen met) de
activiteiten voor co-productie tussen actoren uit de SDBM/R.

Het doel van een business modeling workshop is om een toekomstgericht
bedrijfsscenario te selecteren en een blauwdruk voor bedrijfsmodellen te
ontwikkelen waarbij de SDBM/R als een richtinggevend sjabloon fungeert. De
effectiviteit van dergelijke workshopsessies hangt sterk af van de vaardigheid van
de moderator om stakeholders te betrekken bij actieve communicatie en
samenwerking waarmee innovatieve ideeën kunnen worden ontwikkeld.

De eerste stap bij het gebruiken van de SDBM/R bestaat uit het definiëren van de
gezamenlijk te creëren 'value-in-use’. Dit gebeurt gelijktijdig met het vaststellen wie
de klant van de dienst is en wie de kernorganisatie is om de dienstverlening te
regisseren. Daarna vindt er discussie plaats over de kernpartners en verrijkende
partners die bijdragen aan de voorgestelde value-in-use. Deze partijen bieden hun
waardeproposities en activiteiten op het vlak van co-productie aan om daarmee de
co-creatie van waarde te bereiken. Als laatste stap identificeren de partijen de
(financiële en niet-financiële) kosten en baten die gepaard gaan met de creatie van
de value-in-use.
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3 De organisatie van de workshops

Het projectwerk werd gestructureerd binnen de volgende taken:

1. Selectie van scenario’s: vanuit het initiatief van Connecting Mobility en Connekt is
een aantal mobiliteitsscenario’s binnen Nederland geselecteerd en geschetst,
waarbij (bedrijfs)samenwerking tussen stakeholders nieuwe toegevoegde waarde
kan opleveren. Voor elk van de scenario’s is een brede groep stakeholders benoemd
en uitgenodigd om deel te nemen aan de interactieve workshops over de
ontwikkeling van bedrijfsmodellen. Het gaat om stakeholders zoals de ontwikkelaars
en uitvoerders van ITS, zakelijke gebruikers van mobiliteit, consumenten,
waardetoevoegende dienstverleners en overheden.

2. Workshops: voor elk scenario is een workshop van een dagdeel georganiseerd.
Aan de workshops namen verschillende experts van diverse bedrijfssectoren en
instituties binnen het mobiliteitsdomein deel. Om een breed beeld te krijgen van de
visie van verschillende stakeholders werden naast grote bedrijven en organisaties
ook software- en IT-bedrijven en adviesbureaus uitgenodigd. Iedere workshop stond
onder leiding van het projectteam van de TU/e en bij iedere workshop waren de
experts aanwezig die de belangrijkste stakeholders van het bijpassende scenario
vertegenwoordigden.

De workshops bestonden uit twee fases. Tijdens de eerste fase vond een tutorial
plaats over het concept service-dominant business, over het kader van BASE/X, en
over het gebruik van de SDBM/R. De tweede fase vormde de kern van het
interactieve ontwerp van een specifiek bedrijfsmodel. Daarbij werd gebruik gemaakt
van de SDBM/R onder begeleiding van het projectteam. Op grote posters en ‘post-
its’ zijn de blauwdrukken van de SDBM/R – en de specifieke elementen die erbij
horen – weergegeven. Bij het ontwikkelen van de blauwdruk is geanalyseerd wie de
stakeholders zijn (inclusief de klant, de kernorganisatie die de regie voert over de
samengestelde dienst, en de andere benodigde partijen), wat precies hun
toegevoegde waarde is (in kwalitatieve termen), en welke kosten en baten een rol
spelen in het bedrijfsnetwerk van deze partijen.

3. Verfijning en consolidatie: alle bedrijfsmodellen zijn na de workshops uitgewerkt
en verfijnd door het projectteam. Vervolgens zijn ze beoordeeld door de betreffende
stakeholders. Het team heeft het resultaat op kwalitatieve wijze geanalyseerd. De
blauwdrukken voor het bedrijfsmodel die hiervan het resultaat zijn, worden
gepresenteerd in hoofdstuk 4 van dit rapport.

De toepassing van de aanpak tijdens de workshops, de feedback van deelnemers en
de ervaring die is opgedaan door het toepassen van de aanpak binnen andere
projecten in het mobiliteitsdomein leiden tot een aantal beleidsaanbevelingen
(hoofdstuk 5 van dit rapport). Daarbij zijn ter inspiratie en ondersteuning voor de
mobiliteitssector ook de uitgewerkte bedrijfsmodellen en de richtlijnen voor de
definitie van nieuwe bedrijfsmodellen opgenomen.
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4 Blauwdrukken voor bedrijfsmodellen

In dit hoofdstuk staan de bedrijfsmodellen centraal die ontwikkeld zijn in de
workshopsessies. We bespreken vijf bedrijfsmodellen die we tot de verbeelding
sprekende namen hebben gegeven:

·  4.1:“De meest efficiënte container op de weg”;
·  4.2: “De ultieme festival editie”;
·  4.3: “Gratis evenement voor de overheid”;
·  4.4: “Gemakkelijk even de stad in om te shoppen”;
·  4.5: “Just-in-time aanwezigheid van ouderen”.

Aan het einde van dit hoofdstuk gaan we in op de feedback van deelnemers aan de
workshops op de aanpak voor het ontwikkelen van de bedrijfsmodellen.

De foto’s van de vijf originele bedrijfsmodellen (zoals geproduceerd tijdens de
workshops) zijn opgenomen in Appendix A.

4.1 Bedrijfsmodel: “De meest efficiënte container op de weg”
In de regio Rotterdam is verkeersmanagement zeer uitdagend vanwege de grote
aantallen containers die van en naar de haven worden vervoerd. Het reguliere
forensenverkeer krijgt hierdoor te maken met drukke wegen en
verkeersopstoppingen. Daarnaast kan ook het containervervoer vertraging oplopen,
waardoor de Rotterdamse doorvoer van containers afneemt. Daardoor kan de
aantrekkingskracht van de haven verminderen. Het bedrijfsmodel voor “De meest
efficiënte container op de weg” is erop gericht dit probleem aan te pakken. De klant
in het model is het Havenbedrijf, dat het containervervoer wil optimaliseren zodat
de haven aantrekkelijk blijft en kan concurreren met andere havens in de regio.
Verder betekent een snellere containerdoorvoer door Rotterdam dat het
Havenbedrijf een grotere omzet kan draaien.

De complexiteit van het probleem waarop dit bedrijfsmodel een antwoord probeert
te geven, krijgt zijn weerslag in het aantal partijen dat nodig is om het model tot
stand te brengen. Het Ontvangende bedrijf (Receiving company) levert de
bedrijfsinformatie over de lading, inclusief de details over de goederen die
verscheept moeten worden en het bijbehorende tijdschema. De Terminal Operator
draagt bij aan de value-in-use door optimale verwerking van containers bij de
terminal en het Transportbedrijf zorgt voor betrouwbare levering. Betrouwbare
levering is alleen mogelijk als het netwerk beschikt over excellente informatie over
de wegen, het verkeer, de aankomsttijden van containers en de actuele locatie van
de containers. De Leverancier van systemen voor locatiedata (zoals een
telecommunicatiebedrijf) is een bedrijf dat systemen voor tracking & tracing op alle
containers kan toepassen, zodat het netwerk voorzien wordt van real-time
informatie over de locatie van elke container. De Operator van het Haven
Communicatie Systeem (HCS) ondersteunt het bedrijfsmodel met informatie over de
verwachte aankomsttijden van containers bij de terminal. Dit verbetert de
coördinatie in de haven. De Terminal Operator kan de containers dan direct
verwerken en just-in-time aanleveren bij het Transportbedrijf. Deze coördinatie
maakt containervervoer efficiënter en vermindert de wachttijden in de haven.
Verder zorgt de Leverancier van verkeersinformatie voor toegang tot
verkeersinformatie en de Wegbeheerder voor informatie over wegwerkzaamheden
en voor een goede conditie van het wegdek.
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Als er sprake is van een complex transportnetwerk dan kan het moeilijker zijn om
de centrale organisatie aan te wijzen die de regie over het proces voert. Het
hierboven beschreven netwerk bevat veel verschillende partijen en wederzijdse
afhankelijkheden. Daarom is er een regisseur nodig die bedrijfsmatig op gelijke
afstand kan staan van alle partijen, i.e., voldoende onafhankelijk kan zijn. Daarom
is de Leverancier van systemen voor locatiedata geselecteerd als kernorganisatie die
de regie zal voeren over de value-in-use.

Zoals hierboven is besproken, zijn de verwachte voordelen voor de klant – het
Havenbedrijf – een hogere omzet, een verbeterd imago van de haven en betere
dienstverlening aan het forensenverkeer. De keerzijde is dat het Havenbedrijf moet
betalen voor data van alle actoren om een overzicht van de activiteiten in de haven
te kunnen bieden. Verder wordt binnen dit bedrijfsmodel een innovatief systeem
ontwikkeld voor de integratie van informatie vanuit verschillende actoren in de
haven. Dat kan een belangrijk concurrentievoordeel vormen ten opzichte van
andere havens in de wereld.

Afbeelding 4. Blauwdruk voor service-dominant business voor het bedrijfsmodel “De meest

efficiënte container op de weg”

Most
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De centrale organisatie moet de kosten betalen voor het installeren van het track &
trace systeem (zoals het labelen van elke container). Deze kosten kunnen worden
terugverdiend door locatiegegevens aan het Havenbedrijf te leveren. Het
Ontvangende bedrijf heeft betrouwbare informatie nodig voor de uitvoering van de
eigen werkzaamheden, waardoor kosten gereduceerd kunnen worden. Daarom zal
het Ontvangende bedrijf bereid zijn om de centrale organisatie te betalen voor de
kosten die het track & trace systeem met zich meebrengt. Verder zal het
Ontvangende bedrijf het Transportbedrijf moeten betalen voor het vervoer van de
containers. Het Transportbedrijf verdient ook aan het leveren van de real-time
locatiegegevens aan het Havenbedrijf.

De Terminal Operator, die een belangrijke rol speelt om van de verwerking en het
transport van de containers efficiënt te maken, verdient aan de optimalisatie van
het systeem danzkij verminderde verwerkingskosten. De Terminal Operator moet
echter wel een deel van de eigen operationele flexibiliteit opgeven, omdat een
container klaar moet staan om opgehaald te worden zodra de bijbehorende
vrachtwagen aankomt.

Ten slotte maken de informatieaanleverende actoren (de Wegbeheerder,
Leverancier van verkeersinformatie en de HCS) winst op de transacties met het
Havenbedrijf. De Wegbeheerder is minder flexibel wat betreft de planning van
wegwerkzaamheden, omdat er nu rekening gehouden moet worden met het vervoer
van containers (in sommige periodes vindt er meer containervervoer plaats dan in
andere). De Leverancier van verkeersinformatie en de HCS zouden met hogere
kosten te maken kunnen krijgen omdat ze intensiever gebruik maken van
informatiesystemen.

Een belangrijke opmerking over dit bedrijfsmodel is, dat het sterk lijkt op de huidige
zakelijke omstandigheden en dat het daarom nauwelijks een echt nieuwe oplossing
biedt. Toch onderstreept de benadering duidelijk een belangrijke kans voor een
verdienmodel waarin een onderneming een marktkans pakt door als regisseur in de
haven op te treden. Daarnaast worden de bijdragen, kosten en baten van alle
spelers duidelijk in kaart gebracht, zodat overzicht ontstaat over de samenwerking.

4.2 Bedrijfsmodel: “De ultieme festival editie”
Evenementen zoals festivals en sportwedstrijden zijn een effectieve manier om het
positieve imago van steden of provincies te versterken. Maar hiermee ontstaan wel
een aantal uitdagingen. Er is samenwerking nodig tussen verschillende partijen om
een memorabele en plezierige ervaring te creëren voor alle bezoekers van het
evenement en voor alle betrokken partijen rondom het evenement.

Het bedrijfsmodel “De ultieme festival editie” is bedacht om een antwoord te bieden
op het vraagstuk hoe deze partijen samengebracht kunnen worden om een
succesvol evenement te organiseren. De klant in dit model is de Evenementeigenaar
die graag een specifiek evenement wil organiseren in een bepaalde provincie. In dit
scenario besteden we aandacht aan kortdurende, unieke, gratis evenementen (zoals
de Tour de France) die slechts één keer georganiseerd worden in een bepaalde
regio. Het succes van het evenement is belangrijk voor de bezoekers en zal in
belangrijke mate bijdrage aan de positieve reputatie van de provincie, waardoor er
ook draagvlak zal zijn voor toekomstige edities van soortgelijke evenementen. De
Evenementeigenaar verwacht ook toegevoegde baten zoals een toename van
zakelijke transacties in de regio, werkgelegenheid voor inwoners en terugkerende
bezoekers vanwege het verbeterde imago.
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In deze constructie speelt de Evenementorganisator de rol van de centrale
organisatie die de activiteiten van de deelnemende organisaties regisseert en zo
'integratie' biedt als toegevoegde waarde aan de totale oplossing. Deze organisatie
heeft ervaring met het organiseren en managen van vergelijkbare evenementen en
andere festivals. Daarom is de Evenementorganisator de coördinerende partij die
overzicht heeft over het gehele evenement in termen van planning, middelen en
voortgang.

Binnen het bedrijfsmodel is ook een aantal kernpartners en verrijkende partners
betrokken om een complete oplossing te kunnen bieden aan de Evenementeigenaar.
De Aanbieder van verkeersfaciliteiten is een kernpartner, die de value-in-use
verrijkt door de toegankelijkheid van het evenement te garanderen. Dat is inclusief
parkeer- en verkeersfaciliteiten zoals openbaar vervoer en verkeersmanagement.
De Horeca-aanbieder zorgt zelf voor de vergunningen om voedsel en dranken te
verkopen op de evenementlocatie en levert daarmee value-in-use door de behoeftes
van de evenement bezoekers te vervullen. Als de centrale organisatie die de rol van
informatiespil over het evenement vervult, zal de Evenementorganisator gegevens
over het evenement doorspelen aan het PR-bureau. PR helpt om de value-in-use te
vergroten door het publiek te informeren over het evenement. De Mediapartner zal
toegevoegde waarde creëren door mensen die er niet bij kunnen zijn toch de
ervaring van het evenement te kunnen geven. Bijvoorbeeld door het evenement uit
te zenden op TV en internet. De Overheid zal de rol vervullen van de partij die de
centrale organisatie en andere sleutelpartners voorziet van vergunningen, en die
daarbij ook specifieke voorwaarden en regels stipuleert. Ten slotte is er nog
behoefte aan een Beveiligingsbedrijf, dat de publieke veiligheid en de benodigde
voorzorgsmaatregelen rondom alle activiteiten zal verzorgen.

Afbeelding 5 presenteert de business model radar voor dit model voor service-
dominant business.
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Afbeelding 5. Blauwdruk voor service-dominant business voor het bedrijfsmodel “De Ultieme

Festival Editie”

De Evenementorganisator zal operationele kosten maken om de regierol in het
bedrijfsmodel te nemen en om het programma te ontwikkelen. Aan de andere kant
zal het bedrijf verdienen aan de vergoeding die de Evenementeigenaar (de klant) zal
betalen voor het managen van het evenement. Bovendien zal de organisator
verdienen door informatie te verkopen aan het PR-bureau. Dit bedrijf verzamelt
informatie over het evenement en over de bezoekersprofielen. Met de doorverkoop
van de informatie aan partnerbedrijven kan het PR-bureau nieuwe inkomsten
genereren. Het gaat dan om bedrijven die geïnteresseerd zijn in het adverteren van
hun merk en producten aan specifieke bezoekers op de route naar en tijdens het
evenement.
De Aanbieder van verkeersfaciliteiten is de belangrijkste partner in het
mobiliteitsveld en zal zorgen voor het beheer van het verkeer en de
parkeerfaciliteiten bij de locatie. Dit bedrijf kan ook openbaar vervoer regelen
tussen omliggende parkeerterreinen en steden naar de evenementenlocatie. De
baten liggen in de parkeerkosten die bezoekers betalen en een bijdrage van de
regisseur of organisator, in dit geval de Evenementeigenaar. Er zijn ook kosten aan

Ultimate
Festival
Edition
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verbonden voor de Aanbieder van verkeersfaciliteiten als die openbaar vervoer
regelt.

De Horeca-aanbieder zal catering verzorgen om aan de vraag naar eten en drinken
van bezoekers te voldoen, en zal zo verdienen door toegenomen omzet. De
Evenementeigenaar zal hieraan ook verdienen omdat die een vast percentage van
de omzet ontvangt.

De Mediapartner zal kosten maken door de televisie-uitzendrechten van het
evenement te kopen van de Evenementeigenaar. Er liggen verdiensten in het
verschiet vanuit de positieve branding en de advertentieopbrengsten.

De Overheid zal vergunningen afgeven voor het evenement. Dat brengt kosten mee
omdat medewerkers het evenementvoorstel moeten beoordelen om vergunningen
te kunnen toekennen. De Overheid heeft wel baat bij de value-in-use omdat de
kernpartijen de publieke veiligheid en beveiliging garanderen. De
Evenementeigenaar moet de veiligheid waarborgen en zal daarvoor betalen aan het
Beveiligingsbedrijf, dat alle activiteiten zal uitvoeren die nodig zijn om een veilige
gang van zaken te garanderen. Het Beveiligingsbedrijf zal dan operationele kosten
maken om de dienst te verlenen.

4.3 Bedrijfsmodel: “Gratis evenement voor de overheid”
Zoals hierboven is uiteengezet in het bedrijfsmodel voor “De ultieme festival editie”,
kunnen evenementen zoals festivals of sportwedstrijden een goede manier zijn voor
regio's of steden om een positief imago op te bouwen. Zulke evenementen kunnen
de aantrekkelijkheid van de regio vergroten en bijdragen aan bedrijvigheid. Als
gevolg daarvan stimuleren overheden dit soort evenementen en willen zij graag op
uiteenlopende manieren ondersteuning bieden. De budgetten die voor dergelijke
evenementen vrijgemaakt kunnen worden, zijn echter meestal beperkt. Daardoor
krijgen aantrekkelijke evenementen toch niet altijd een overheidssubsidie.

Het bedrijfsmodel “Gratis evenement voor de overheid” heeft als doel om een
passend netwerk van partijen te vinden waardoor evenementen kunnen
plaatsvinden zonder de noodzaak van financiële ondersteuning vanuit de overheid.
In dit model is de Overheid de klant, dat wil zeggen de partij die voordeel heeft van
de value-in-use. Die waarde bestaat erin dat er evenementen in de regio
georganiseerd worden zonder dat dit extra kosten oplevert voor de gemeente(n).
Het doel is om het netwerk zo vorm te geven dat de betrokken partijen die het
evenement organiseren de kosten dragen. Een Commercieel bedrijf (de “Gov-
Booster”) speelt de rol van de centrale organisatie die het pakket aan activiteiten
van verschillende actoren regisseert. De Gov-Booster moet het overzicht hebben en
zal ook het centrale contactpunt vormen voor de Overheid en voor de
Evenementorganisator. Deze kernpartner zal inhoudelijke ervaring (over het
evenement zelf) leveren en zal het initiatief nemen om het evenement te
organiseren. Verder zal er behoefte zijn aan een mobiliteitsbedrijf – een Aanbieder
van transportfaciliteiten – die de goede toegankelijkheid van het evenement zal
bieden, inclusief pakeer- en transportfaciliteiten. Er is ook een Beveiligingsbedrijf
nodig om de publieke veiligheid en de beveiliging van alle aan het evenement
gerelateerde activiteiten te garanderen. Die veiligheid is van het grootste belang
voor de klant, in dit geval de Overheid.

De radar voor dit bedrijfsmodel is te zien in Afbeelding 6.
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De Gov-Booster – de centrale organisatie – zal bijdragen aan de value-in-use door
het regisseren en integreren van de diensten die nodig zijn om het evenement
volgens planning te laten verlopen. Om een gratis evenement aan de Overheid aan
te bieden, zal deze organisatie de verantwoordelijkheid op zich nemen voor alle
overheidsgerelateerde kosten. Denk aan het leveren van de vergunningen en aan de
operationele kosten voor de regie en de integratie van activiteiten. Aan de andere
kant zal deze organisatie verdienen aan de omzet van de Evenementorganisatie (op
basis van verkochte kaartjes) en aan de verkoop van voedsel en dranken aan de
bezoekers van het evenement. Bovendien kan de organisatie commerciële PR-
diensten leveren om de bezoekersaantallen te verhogen. Een ander voordeel voor
de Gov-Booster is de exclusiviteit van het evenement – en de mogelijkheid om
ervaring op te doen met imagoverbetering.

Afbeelding 6. Blauwdruk voor service-dominant business voor het bedrijfsmodel “Gratis

evenement voor de overheid”

De voornaamste opbrengst voor de overheid (afgezien van het gratis evenement
zelf) zal de imagoverbetering zijn als gevolg van het evenement. De overheid zal
verschillende partijen de benodigde vergunningen toekennen (en het gebruik van
infrastructuur en mogelijkerwijs van de locatie van het evenement) om het
evenement te organiseren. Tegelijkertijd zijn de publieke veiligheid en de beveiliging
van alle activiteiten gegarandeerd door het Beveiligingsbedrijf.
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De Evenementorganisator zal zorgen voor de inhoud van het evenement. De
inkomsten komen voort uit de value-in-use die ontstaat doordat de kans toeneemt
dat er in de toekomst meer evenementen zullen worden georganiseerd. De
Evenementorganisator zal toestemming krijgen van de Overheid voor het
evenement en zal dan omzet genereren, waarvan een deel naar de Gov-Booster
gaat. De Evenementorganisator zal ook de veiligheid moeten garanderen en zal
daarom een vergoeding betalen aan het Beveiligingsbedrijf, die alle activiteiten zal
uitvoeren die nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden die de Overheid gesteld
heeft.

Ten slotte zal de Aanbieder van verkeersfaciliteiten value-in-use toevoegen door te
zorgen voor de toegankelijkheid van het evenement. Verder zal deze organisatie
ook het verkeer op locatie, het parkeren voor bezoekers en het openbaar vervoer
regelen. Hiervoor ontvangt het bedrijf een vergoeding van de Evenementorganisator
of van de centrale organisatie. Daardoor verdient de organisator als deelnemer
binnen dit bedrijfsmodel als transportbedrijf.

4.4 Bedrijfsmodel: “Gemakkelijk even de stad in om te shoppen”
Net als bij evenementen, kunnen aantrekkelijke winkel- en horecagelegenheden
bijdragen aan de positieve reputatie van steden, en aan mogelijke toename van
zakelijke verdienmogelijkheden in die regio. Het bedrijfsmodel “Gemakkelijk even
de stad in om te shoppen” is gericht op meer gemak voor bezoekers die met de
auto naar winkelgebieden willen, die vaak in stedelijke binnensteden liggen. De
aanpak hiervan is gericht op het voorzien in voldoende en eenvoudig bereikbare
parkeermogelijkheden in gesloten parkeerfaciliteiten. De aanpak wordt ondersteund
door de speciale kortingen die winkeliers in de zones bieden.

De Dienstenintegrator zal de centrale organisatie zijn, die integratie biedt en de rol
speelt van centraal contactpunt voor bezoekers en andere partijen. Deze organisatie
zal potentiële bezoekers verschillende alternatieve routes bieden, inclusief
informatie over de parkeerdiensten rondom het winkelgebied. De (online) kaartjes
zullen gegarandeerde parkeerplekken bieden in de gekozen parkeerfaciliteit en
speciale kortingen bij winkels in het winkelgebied. De Winkeliers zullen een
bijzondere winkelervaring bieden, inclusief kortingen aan Bezoekers, die vooraf hun
profiel hebben ingevuld (bijvoorbeeld over hun winkel- en stijlvoorkeuren ).

De radar voor dit bedrijfsmodel is weergegeven in Afbeelding 7.



Pagina 23 van 40

Afbeelding 7. Blauwdruk voor service-dominant business voor het bedrojfsmodel “Makkelijk even

de stad in om te shoppen”

Een Aanbieder van parkeerplaatsen zal eenvoudigweg parkeerdiensten leveren om
gemakkelijk te kunnen parkeren, terwijl de Wegbeheerder zal voorzien in de
infrastructuur en het verkeersmanagement voor een betrouwbare en veilige autorit.
De Wegbeheerder kan speciale diensten leveren (bijvoorbeeld prioritering van de
route) om de reiservaring van bezoekers verder te vergemakkelijken. De Gemeente
is de actor die graag een positief imago van de stad wil bewerkstellingen en zal
daarom subsidie verstrekken voor het initiatief, met name in de vroege fases van de
uitvoering. De voornaamste voordelen voor de Bezoekers liggen in het gemak van
gegarandeerde parkeerplekken (mogelijk met korting) en de speciale kortingsacties
in bepaalde winkels.

Winkeliers zullen baat hebben bij de toegenomen populariteit van het winkelgebied,
bij de hogere omzet door de toegenomen transacties en bij de informatie (die zij via
de dienstverlener krijgen) over het profiel en het aantal bezoekers op een bepaalde
dag en tijd.
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4.5 Bedrijfsmodel: “Just-in-time aanwezigheid van ouderen”
Moderne steden hebben als één van hun belangrijkste doelen om toegang tot de
stad en mobiliteit te bieden. Goede systemen voor openbaar vervoer vormen een
essentieel onderdeel van een veilige, schone en betaalbare mobiliteitsoplossing in
stedelijke gebieden. Vanuit sociaal perspectief zou het openbaar vervoer bruikbaar
moeten zijn voor iedereen, inclusief de ouderen. Veilig, milieuvriendelijk en
betaalbaar transport voor ouderen biedt duidelijke voordelen voor de oudere
generatie. Maar ook gemeenten, bedrijven en organisaties (met name
zorginstellingen) hebben baat bij just-in-time aanwezigheid van ouderen. Neem
bijvoorbeeld één van de veelvoorkomende reisdoelen van ouderen: ziekenhuizen.
Ziekenhuizen hebben in het algemeen behoorlijk hoge operationele kosten.
Vertraging in de aankomst van patiënten, die vaak voorkomt bij ouderen, leidt
daarmee tot belangrijke verliesposten. De voornaamste begunstigden van just-in-
time vervoer van ouderen zouden wel eens instituten zoals ziekenhuizen kunnen
zijn.

Het bedrijfsmodel “Just-in-time aanwezigheid van ouderen” is ontworpen als een
deel van een gemeentelijk programma om niet alleen te voorzien in veilig,
milieuvriendelijk en betaalbaar transport voor ouderen, maar ook om just-in-time
vervoer van ouderen naar hun (zorg)instellingen te bewerkstelligen.

Eén van de sleutelaspecten van het model is het aanbieden van gratis transport van
deur tot deur aan ouderen door middel van elektrische auto's. Hoewel de
maatschappelijke en milieuvoordelen duidelijk zijn, is de haalbaarheid wel een
belangrijk punt van zorg. Gezien de vergrijzende populatie, vormen de geraamde
transportkosten een drempel. Daarom zoekt de gemeente een bedrijfsmodel waarbij
de voordelen voor de (zorg)instellingen zo groot zijn dat het voor hen rendabel is
om het ouderentransport geheel te financieren.

Het ontworpen bedrijfsmodel heeft als doel om een netwerk van partijen te creëren
op een zodanige manier dat zij alle voordeel hebben van het ouderenvervoer en dus
bereid zijn het te ondersteunen. In dit model is de Bestemming binnen de
(zorg)instelling de klant – dat wil zeggen: de partij die het meeste kan verdienen
van de value-in-use. Het idee is dat de Bestemming binnen de (zorg)instellingen de
transportkosten volledig dekt. Bovendien leveren de instellingen de benodigde
informatie (zoals dienstroosters en vertragingen). Op die manier verzorgen de
organisaties de faciliteiten die nodig zijn om ouderen ter plekke op te vangen. In dit
scenario is de Gemeente de centrale organisatie die het activiteitenpakket van de
verschillende actoren regisseert. De Gemeente zal het overzicht houden en het
centrale contactpunt vormen voor de Ouderen en de andere partijen. Deze
kernpartner houdt het overzicht over de vervoersstromen, waaronder de activiteiten
van de bestuurders en Ouderen, en integreert alle andere partijen. Verder is er
behoefte aan een Vervoerder die gebruiksvriendelijke toegang biedt aan ouderen.

De radar voor dit bedrijfsmodel is gepresenteerd in Afbeelding 8.
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Afbeelding 8. Blauwdruk voor service-dominant business voor het bedrijfsmodel voor “Just-in-

time aanwezigheid van ouderen”

De Bestemming binnen de (zorg)instelling (bijvoorbeeld een ziekenhuis) draagt bij
aan de value-in-use door de transportkosten te dekken en door real-time informatie
te leveren over veranderingen in de planning of eventuele vertragingen. Dit
ondersteunt de opvang van de Ouderen.

De Gemeente – de centrale organisatie – draagt bij aan de value-in-use door de
benodigde diensten te plannen en te regisseren. Dergelijke
planningswerkzaamheden leveren wel operationele kosten op. Aan de andere kant
verdient de Gemeente aan de omzet van de Vervoerder. Een ander voordeel voor de
Gemeente is de unieke positie die het plan oplevert door het volledig ondersteunen
van het ouderenvervoer. Tegelijkertijd biedt de aanpak mogelijkheden om
werkzoekenden werkervaring op te laten doen (als chauffeur) en om het
gemeentelijk imago te verbeteren.

De Vervoerder draagt bij door vervoersdiensten te leveren en verdient aan het
maken van omzet. Een deel van de omzet gaat naar de Gemeente. Ten slotte
hebben de Ouderen voordeel van dit bedrijfsmodel want zij kunnen mobiel zijn en in
de samenleving blijven participeren zonder extra kosten. In ruil hiervoor bieden zij
hun tijd.

Just-in-Time
Presence of

Elderly

actor
value

proposition

actor
coproduction

activity

actor
cost/benefit
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4.6 Feedback van deelnemers op de aanpak vanuit de bedrijfsmodellen
Na iedere workshopsessie is feedback van de deelnemers gevraagd over het gebruik
van de aanpak en de effectiviteit ervan. De deelnemers waren het erover eens dat
een expliciete aanpak die het interactieve ontwerp van bedrijfsmodellen structureert
de ontwikkeling van creatieve ideeën stimuleert. De deelnemers gaven aan dat
SDBM/R een effectieve manier is voor een gevarieerde groep stakeholders om
samen nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Verder waren ze het erover eens dat
deze aanpak bewustzijn creëert over de waarde van het denken in termen van
flexibele service-dominant business. Hierdoor zijn ze geïnspireerd om samen te
werken met verschillende stakeholders. Hieronder volgen twee citaten van de
workshopdeelnemers:

"Het verhaal sprak mij aan en biedt denk ik aanknopingspunten om onze
projecten verder vorm te geven en de stakeholder-analyse te verbeteren."

"Een inspirerende sessie. Na ons onderzoek over vervoersstromen zou je
eigenlijk met bedrijfsleven en overheden om de tafel moeten om te kijken
naar een bedrijfsmodel voor een dienst."

Ook is een korte enquête gehouden onder de deelnemers om inzichten te
verzamelen over de bruikbaarheid en het gebruiksgemak van de aanpak die zij
tijdens de workshops hebben uitgeprobeerd. Appendix C zet de gedetailleerde
resultaten van elke enquêtevraag op een rij. Samengevat vonden de deelnemers de
SDBM/R nuttig bij het ontwerpen van bedrijfsmodellen (zie Afbeelding 14, Vragen
Q1-Q4). Ze gaven aan dat het gebruiken van deze aanpak effectieve oplossingen
zou opleveren bij het ontwerpen van bedrijfsmodellen. Een meerderheid was het
erover eens dat het gebruiken van SDBM/R het gemakkelijker zou maken om de
bedrijfsmodellen naar anderen te communiceren. Verder vonden deelnemers de
aanpak niet alleen gemakkelijk in gebruik, maar waren zij ook van mening dat ze
experts zouden kunnen worden in de toepassing van deze aanpak voor het
ontwerpen van bedrijfsmodellen (zie Afbeelding 14, Vragen Q5-Q8). Een
meerderheid van de deelnemers gaf ook aan dat zij van plan zijn deze aanpak in de
praktijk te gebruiken (zie Afbeelding 14, Vragen Q9-Q10).

Afbeelding 15 en Afbeelding 16 in Appendix C geven verdere details over de
deelnemers wat betreft hun ervaring binnen het domein, hun huidige positie en de
omvang van de bedrijven waarvoor zij werken. De afbeeldingen laten zien dat de
deelnemende bedrijven qua omvang significant van elkaar verschillen. De
workshops bleken in staat om deelnemers aan te trekken die op verschillende
plekken van het spectrum van mobiliteitsdiensten opereren. De afbeelding bevestigt
ook dat het domein gekenmerkt wordt door uiteenlopende stakeholders, met een
grote variëteit aan spelers met elk een eigen perspectief.
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5 Het denken over service-dominant business stimuleren binnen
het Nederlandse mobiliteitslandschap

Dit rapport besteedt aandacht aan het gebruik van modellen voor flexibele service-
dominant business binnen het mobiliteitsdomein. Het presenteert een aantal
blauwdrukken voor bedrijfsmodellen die het resultaat zijn van workshops waaraan
een diverse groep stakeholders vanuit het mobiliteitsdomein deelnam. Het resultaat
van deze workshops is eerder in dit rapport besproken en geanalyseerd.

Uit de praktijkervaringen is een aantal belangrijke actiepunten af te leiden die in dit
hoofdstuk worden besproken. De acties kunnen het denken over service-dominant
business binnen het Nederlandse mobiliteitslandschap bevorderen.

De aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn onder te verdelen in vier categorieën. Het
gaat om: de strategische positionering binnen het domein, de toepassing van het
paradigma voor service-dominant business binnen de mobiliteitssector, het gebruik
van multi-actor bedrijfsmodellen, en het belang van expliciete aandacht voor niet-
financiële kosten en baten binnen deze bedrijfsmodellen. Aan het einde van dit
hoofdstuk is een korte indicatie opgenomen van praktische implicaties.

5.1 Strategische positionering binnen het mobiliteitsdomein
Het denken in termen van service-dominant business kan richtinggevend zijn voor
bedrijven die belangrijke strategische beslissingen moeten maken over hun plek op
de zakelijke markt. Binnen het domein van mobiliteit en transport kunnen bedrijven
zichzelf karakteriseren als:
• Goederenleveranciers, die fysieke goederen bouwen of ontwikkelen, zoals wegen,
rails en andere fysieke infrastructurele componenten.
• Technologieleveranciers, die apparatuur en programmatuur produceren en
leveren. Denk aan hardware en software-applicaties die mobiliteits- en
transportdiensten ondersteunen (zoals voertuigcommunicatiesystemen,
wegsensoren en andere informatie- en communicatietechnologie).
• Dienstverleners zoals de leveranciers van verkeersdiensten, navigatiesystemen en
reisinformatie.
• Overheden, beleidsmakers en inspecties, die beleid definiëren en reguleren en die
de naleving van de regels controleren (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, gemeentes,
provincies en politie).
• Netwerkregisseurs, die een netwerk van bedrijven en andere partijen regisseren,
zodat in gezamenlijkheid waarde kan worden gecreëerd. Zij bewaken de
belangrijkste verbinding met de klant – en hebben zo controle over de kwaliteit van
de klantrelaties.

Om complexe mobiliteitsproblemen op te lossen zijn verschillende diensten nodig,
die worden geleverd door een netwerk van partijen. Zulke oplossingen vereisen
doorgaans de betrokkenheid van vertegenwoordigers van elk van de
stakeholdergroepen die hierboven genoemd zijn. Maar idealiter richt ieder bedrijf
zelf de eigen aandacht op slechts één van bovenstaande categorieën, gebaseerd op
de specifieke deskundigheid en middelen van dat bedrijf. In andere woorden: een
enkele organisatie dient bij voorkeur niet verscheidene rollen in verscheidene
categorieën te hebben, aangezien die organisatie dan verantwoordelijkheden neemt
waarvoor zij niet optimaal toegerust is (en een andere organisatie wel) en de
verdeling van rollen in een bedrijfsmodel vertroebeld wordt.
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De praktijkervaringen leren dat er een sterke behoefte is aan de betrokkenheid van
netwerkregisseurs op het gebied van mobiliteit en transport. Er bevinden zich
aanzienlijke aantallen spelers in de verschillende stakeholdergroepen, maar er zijn
slechts weinig regisseurs die bereid zijn op te treden als de voornaamste katalysator
van nieuwe initiatieven. Toch laten de bedrijfsmodellen zien dat er een overtuigende
business case is voor bedrijven om hun strategieën zondanig aan te passen dat ze
als netwerkregisseurs kunnen fungeren.

5.2 Toepassing van het paradigma voor service-dominant business
Mobiliteit kan beschouwd worden als een markt die primair gericht is op produkten
en enkelvoudige diensten. Hierin is nadenken over ondernemingskansen vaak sterk
gericht op het benutten van (kapitaal)goederen. Die goederen bestaan bijvoorbeeld
uit voertuigcommunicatiesystemen (zoals ‘road-side units’), verkeersborden-
uitrustingen en - systemen, voertuigen, verkeersmanagement- en
informatiesystemen. Maar ook uit de communicatie-infrastructuur en de
bijbehorende technologie (zoals draadloze netwerken). De focus op goederen leidt
vaak tot een denken ‘van middelen naar doelen’ en ‘van binnen naar buiten’ (van de
aanbieder naar de klant). Maar eindgebruikers binnen het domein (zoals
weggebruikers) zijn vooral geïnteresseerd in de toegevoegde waarde die
mobiliteitsdiensten leveren, of de oplossingen die ze bieden (zoals filevrij, veilig of
snel reizen). Hun interesse gaat veel minder uit naar de manier waarop deze waarde
gerealiseerd kan worden. Met andere woorden, klanten zijn geïnteresseerd in de
'value-in-use' die verkregen kan worden door het daadwerkelijk bieden van
mobiliteitsdiensten. Zij hebben daarom een voorkeur voor en blik ‘van buiten naar
binnen’. Natuurlijk zijn er binnen het mobiliteitsdomein ook goederen nodig, maar
voor klanten zijn ze slechts van secundair (indirect) belang. Hoe complexer een
markt wordt, hoe meer de twee perspectieven (‘van binnen naar buiten’ en ‘van
buiten naar binnen’) van elkaar gaan verschillen. In de workshops die in dit rapport
besproken worden, hebben de deelnemers de aanpak vanuit service-dominant
business ervaren als een frisse, nieuwe manier om met bedrijven binnen het
molibiliteitsdomein om te gaan, denkend van ‘buiten naar binnen’.

Deze observaties leiden tot de volgende twee beleidsaanbevelingen:
1. Stimuleer het denken in termen van service-dominant business binnen het

mobiliteitsdomein, bijvoorbeeld door de klantwaarde (in plaats van het
mobiliteits-middel) als startpunt te nemen.

2. Stimuleer klantgerichte bedrijfsmodellen in plaats van aanbieder-gerichte
bedrijfsmodellen, bijvoorbeeld door het denken ‘van buiten naar binnen’
expliciet onder de aandacht te brengen.

5.3 Bedrijfsmodellen voor meer dan twee partijen
Binnen de mobiliteitssector (en daaraan gerelateerde domeinen) is vooral sprake
van omgevingen waarin uiteenlopende stakeholders actief zijn. Bijvoorbeeld: vanuit
het perspectief op mobiliteit betreft het organiseren van een evenement niet alleen
vervoersaanbieders, voertuigleveranciers en wegautoriteiten, maar ook de
evenementorganisatoren, beveiligingsdiensten, gemeentes, parkeeraanbieders en
vele anderen. Vergelijkbaar hiermee is de casus binnen de multi-modale
internationale logistiek [16]. Daar zijn samenwerkingsscenario’s te zien tussen
bijvoorbeeld verzenders van goederen, logistieke dienstverleners, intercontinentale
scheepvaartmaatschappijen, wegtransportbedrijven, spoorwegbedrijven,
goederenverschepers, de douane en verzekeringsmaatschappijen.
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Binnen traditionele bedrijfsomgevingen kan samenwerking gemodelleerd en
ontworpen worden binnen bilaterale settings, dat wil zeggen door het aangaan van
ondernemingsrelaties tussen twee organisaties. Op deze manier worden complexe
scenario’s ontwikkeld door bilaterale relaties samen te brengen, met name via
outsourcing. Binnen de huidige mobiliteitssector worden complexe bedrijfsmodellen
vaak levensvatbaar door ze direct te analyseren binnen een omgeving waarin meer
dan twee partijen samenwerken op hetzelfde niveau (bijvoorbeeld om multi-actor
bedrijfsmodellen te ontwerpen). Op dit niveau van samenwerking ontstaan
verschillende waardenstromen tussen partijen die samen een levensvatbaar
bedrijfssysteem vormen. De bedrijfsmodellen die in dit rapport staan beschreven,
illustreren dit punt: doorgaans opereren veel meer dan twee partijen op hetzelfde
samenwerkingsniveau. Dit betekent overigens niet dat bilaterale contracten in
onbruik zullen raken. Meervoudige bedrijfsmodellen kunnen namelijk geformaliseerd
worden in een aantal bilaterale contracten (vaak tussen de regisseur en een aantal
andere partijen).

Bovenstaande observaties leiden tot de volgende beleidsaanbevelingen:
3. Zorg dat er modellen en technieken binnen het mobiliteitsdomein

beschikbaar komen die het ontwerp en de analyse van bedrijfsmodellen met
meer dan twee partijen (multi-actor bedrijfsmodellen) ondersteunen.

4. Stimuleer organisaties om te experimenteren met multi-actor
bedrijfsmodellen met verschillende stakeholders. De ervaring leert dat
prototypes van bedrijfsmodellen binnen enkele uren ontwikkeld kunnen
worden. Dit leidt vaak tot interessante, nieuwe ondernemingsideeën.

5. Verken pragmatisch de volwaardige toepassing van multi-actor
bedrijfsmodellen en de manier waarop zij vorm kunnen krijgen via bilaterale
contractuele afspraken.

5.4 Niet-financiële kosten en baten
In veel domeinen ligt de nadruk van ondernemerschap op het verminderen van
financiële kosten. Soms is er wel expliciete aandacht voor het ecologische aspect,
maar vaak wordt ook dit thema meegenomen worden bij de financiële kosten.
Minder CO2-emissies betekenen nu eenmaal minder brandstofkosten. Maar er spelen
meestal ook andere kosten en baten een rol, die overwogen moeten worden om een
multi-actor bedrijfsmodel te doen slagen. Er kunnen bijvoorbeeld stakeholders zijn
die niet een direct financieel belang hebben bij een bedrijfsmodel, maar die wel
nodig zijn om het model werkzaam te maken. En er kunnen ook stakeholders zijn
die weliswaar kosten maken, maar daar niet-financiële voordelen van plukken. Een
voorbeeld hiervan zijn de overheidsorganisaties die maatschappelijke veiligheid of
milieubescherming als niet-financiële baten ervaren. Een ander voorbeeld zijn de
organisaties die financiële kosten ruilen voor informatie (zoals klantdata). Dit
voorbeeld wordt steeds belangrijker met de toenemende aandacht voor data-
analyse en ‘business intelligence' (waarvoor de beschikbaarheid van data een
basisvoorwaarde is).

Deze observaties leiden tot de volgende beleidsadviezen:
6. Stimuleer het nadenken over zowel financiële als niet-financiële opbrengsten

in bedrijfsmodellen. Beide soorten opbrengsten kunnen zo nodig tegen
elkaar ingewisseld worden. Daardoor kan op een kwalitatieve manier worden
nagedacht – en het ontwerpen van het bedrijfsmodel open worden
gehouden. De niet-financiële kosten en opbrengsten worden dan op een
later moment gekwantificeerd.
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7. Ontwikkel concrete aanpakken of standaarden voor de kwantificering van
niet-financiële kosten en opbrengsten. Met name informatie, data,
veiligheid, inperking van de ecologische impact, imago en zichtbaarheid zijn
in eerste instantie kwalitatieve opbrengsten die later waar nodig
gekwantificeerd kunnen worden.

5.5 Praktische implicaties
Uit de bovenstaande beleidsaanbevelingen zijn enkele mogelijke praktische
implicaties af te leiden:

· Er liggen kansen in kennisdeling over bedrijfsmodellen voor service-
dominant business in het mobiliteitsdomein. De kennisuitwisseling kan vorm
krijgen via handboeken, korte cursussen voor zakelijke uitvoerders en/of
bijdragen aan zakelijke bijeenkomsten (zoals handelsbeurzen of
vakcongressen).

· De in dit rapport beschreven workshops zijn enthousiast ontvangen door de
deelnemers, hoewel ze te kort bleken om een volledige bedrijfsmodellen te
ontwerpen. Het organiseren van nog enkele workshops, waar meer ruimte is
om over het ontwerp te discussiëren, kan een vervolg-actie zijn. Doel is dan
om de praktijkervaringen te verbreden en een groter aantal voorbeelden
van bedrijfsmodellen te genereren (ter inspiratie van het veld).
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Appendix A. Prototypen voor bedrijfsmodellen

Op de volgende pagina’s staan foto's van de oorspronkelijke bedrijfsmodellen die
interactief zijn samengesteld tijdens de twee workshops (zoals besproken in
Hoofdstuk 3 van dit rapport). De getoonde modellen zijn de prototypen van de
modellen die we bespreken in Hoofdstuk 4 van dit rapport.

Sommige getoonde modellen zijn in eind-versie tijdens de workshop, sommige
modellen zijn in tussen-versie (daarna verder uitgewerkt). De bedoeling van deze
appendix is een indruk te geven van hoe het resultaat van een ineteractieve sessie
er uit ziet.

Om het bedrijfsmodel tijdens de discussies te kunnen aanpassen, hebben de sessie-
facilitatoren kleurgecodeerde post-its gebruikt op een A1-formaat sjabloon voor het
opstellen van een bedrijfsmodel in SDBM/R formaat (zie Hoofdstuk 2 van dit rapport
voor de toelichting van dit formaat).

De kleurcodering van de post-its is als volgt:
· Geel : de value-in-use van het bedrijfsmodel en actor-waardes.
· Blauw : actor-activiteiten voor coproductie.
· Groen : actor-opbrengsten.
· Roze : actor-kosten.
· Oranje : actor-identificatie.
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Afbeelding 9: Interactief ontwikkeld bedrijfsmodel voor “De ultieme festival editie”
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Afbeelding 10: Interactief ontwikkeld bedrijfsmodel voor “De meest efficiënte container”
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Afbeelding 11: Interactief ontwikkeld bedrijfsmodel voor “Gratis evenement voor de overheid”
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Afbeelding 12: Interactief ontwikkeld bedrijfsmodel voor “Gemakkelijk even de stad in om te

shoppen”
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Afbeelding 13: Interactief ontwikkeld bedrijfsmodel voor “Just-in-time aanwezigheid van

ouderen”
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Appendix B. Resultaten van de vragenlijst over de benadering
van de bedrijfsmodellen

Afbeelding 14 De visie van deelnemers op het nut en het gebruiksgemak van de voorgestelde

benadering van bedrijfsmodellen

Q1
I think this approach provides an effective
solution to the problem of designing
business models.

Q2
Business models designed in this way
would be easy for users (colleagues,
partner companies, etc.) to understand.

Q3
Using this approach would make it more
easy to communicate the business models
to others.

Q4 Overall, I found the business model design
approach in this workshop to be useful.

Q5 Learning to use this way of designing
business models would be easy for me.

Q6
I found the way the business models are
designed as (un)clear and easy to
understand.

Q7
It would be easy for me to become skilful at
using this way of designing business
models.

Q8 Overall, I found this way of designing
business models easy to use.

Q9 I would use this method to design business
models.

Q10

I would intend to use this way of designing
business models in preference to another
design approach, if I have to design
business models in the future.
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Afbeelding 15. De ervaringen van deelnemers binnen het domein

Afbeelding 16. Omvang van de deelnemende bedrijven

Less than
2 years

13% 2-4 years
7%

4-7 years
13%

7-10 years
20%

More than
10 years

47%

How long have you been working in your
current position?

4-7 years
21%

7-10 years
7%More than

10 years
72%

How long have you been working in the
industry?

Below 10
employees

13%

11-50
20%

51-100
13%101-250

13%

251-500
7%

501-1000
7%

1001-3000
employees

7%

3001-5000
7%

Over 5000
13%

What is the size of your company?
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