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ABSTRACT: In dit working paper gaan we in op de transformatie van organisaties tot ‘echte’ e-

businesses. Tot nu toe is het verschijnen van organisaties en organisatievormen, die geheel dan wel

gedeeltelijk opereren vanuit nieuwe elektronische businessconcepten, voornamelijk beschouwd vanuit

een economisch perspectief. De vraag ‘Hoe verdienen e-bedrijven hun geld?’ staat hierbij centraal. Wij

bekijken het fenomeen van business modellen echter vanuit een ontwerpperspectief. De kernvraag die

wij in dit working paper willen stellen is: Welke patronen kunnen worden onderkend in

businessmodellen en de bijbehorende informatie- en communicatietechologie (ICT) en wanneer is

sprake van effectieve businessmodellen? Net zo min als in de ‘oude economie’ kan worden gesproken

over de meest effectieve organisatievorm in het algemeen, kan gesteld worden dat er één effectief

business model is voor het internettijdperk. Ook hier zullen specifieke situaties, zoals onder meer de

omgeving van organisaties en de toegevoegde waarde voor organisatie en klant, leiden tot

verschillende vormen. De uitdaging ligt in het definiëren van deze situaties en het analyseren en

beschrijven van ideaaltypen van business modellen die effectief functioneren in deze situaties. In dit

paper wordt een eerste aanzet tot een typologie van business modellen gepresenteerd.
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Inleiding

De afgelopen tijd wordt de term ‘business model’ vaak genoemd. Een belangrijke reden hiervoor is de

algehele malaise in de ICT sector. Elke dag is er wel weer een nieuwe melding van een internet bedrijf

dat ten onder gaat, en /of bedrijven die hun winstverwachting bijstellen.

Vaak worden verscheidene factoren aangewezen als oorzaak voor deze malaise. Eén daarvan is

bijvoorbeeld de ingezakte advertentiemarkt voor internetbedrijven, die veelvuldig in het nieuws wordt

aangehaald. Het beeld dat nu vaak wordt geschetst in de pers, is dat de business modellen van deze

bedrijven niet toereikend genoeg zijn om succesvol te zijn, en dat vele bedrijven nu naarstig op zoek

moeten naar nieuwe business modellen. Wat echter niet naar voren komt in de discussie, is wat er nu

eigenlijk schort aan de business modellen.

Aan de andere kant zijn de meeste organisaties zich ervan bewust dat de huidige depressie te

verwachten is aan het begin van een nieuwe golf economische activiteiten. De onzekerheid over wat

wel en niet effectief zal zijn in een ‘nieuwe economie’ leidt altijd tot een groot aantal experimenten.

Dat een (groot) aantal experimenten mislukt, wil nog niet zeggen dat organisaties niet moeten

beginnen aan revolutionair nieuwe businessconcepten. Wel moet heel kritisch worden gekeken naar

wat wel en wat niet werkt, en waarom dat het geval is. Daarom is een misschien nog veel belangrijkere

reden voor de huidige belangstelling voor business modellen het feit dat veel bedrijven beseffen dat zij

een nieuwe koers moeten inslaan. De huidige manier van opereren en de huidige vorm waarin dit

gebeurt, zal moeten worden afgestemd op de unieke interactieve en verbindende mogelijkheden die het

internet biedt. Veel bedrijven bevinden zich nog in de eerste fase van het functioneren op het internet:

via een website publiceren van bedrijfsnieuws en productinformatie. Steeds meer organisaties zijn in

de tweede fase aangekomen, waarin op het internet zaken wordt gedaan. Een toenemend aantal

bedrijven zijn zelfs al op weg naar de meest interessante fase: die waarin een transformatie van de

organisatie plaatsvindt om effectief in ‘cyberspace’ te kunnen functioneren (Dutta en Segev, 1998).

In dit working paper gaan we in op de transformatie van organisaties tot ‘echte’ e-businesses. Tot nu

toe is het verschijnen van organisaties en organisatievormen, die geheel dan wel gedeeltelijk opereren

vanuit nieuwe elektronische businessconcepten, voornamelijk beschouwd vanuit een economisch

perspectief. De vraag ‘Hoe verdienen e-bedrijven hun geld?’ staat hierbij centraal. Wij bekijken het

fenomeen van business modellen echter vanuit een ontwerpperspectief. De kernvraag die wij in dit

working paper willen stellen is: Welke patronen kunnen worden onderkend in businessmodellen en de

bijbehorende informatie- en communicatietechologie (ICT) en wanneer is sprake van effectieve

businessmodellen? Net zo min als in de ‘oude economie’ kan worden gesproken over de meest

effectieve organisatievorm in het algemeen, kan gesteld worden dat er één effectief business model is

voor het internettijdperk. Ook hier zullen specifieke situaties, zoals onder meer de omgeving van
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organisaties en de toegevoegde waarde voor organisatie en klant, leiden tot verschillende vormen. De

uitdaging ligt in het definiëren van deze situaties en het analyseren en beschrijven van ideaaltypen van

business modellen die effectief functioneren in deze situaties. In dit paper wordt een eerste aanzet tot

een typologie van business modellen gepresenteerd. In paragraaf 2 zullen we kort beschrijven wat we

onder business modellen verstaan. Daarna gaan we dieper in op het begrip waarde in paragraaf 3. Een

belangrijk element in ons concept van business modellen is de invulling van de regiefunctie

(governance). Paragraaf 4 gaat in op het begrip governance. De typologie van businessmodellen

presenteren we in paragraaf 5. Paragraaf 6 bestaat uit de conclusie.

1  Business modellen

Business modellen voor internet (e-business modellen) staan enorm in de belangstelling. Internet

verstrekt organisaties ongekende mogelijkheden om hun activiteiten op een andere manier vorm te

geven. Organisaties gebruiken het internet om waarde toe te voegen voor hun klanten door het bieden

van extra service of door hun klanten gemakkelijker te laten bestellen. Andere organisaties

transformeren minder rigoreus en gebruiken het internet slechts als een nieuw distributiekanaal (Dutta

and Segev, 1998). Welke aanpak ook gekozen wordt, er zal altijd sprake zijn van een min of meer

ingrijpende wijziging van het business model.

De term business model wordt in de huidige zakelijke literatuur met name geassocieerd met de groei

van de interneteconomie. Het wordt breeduit beschreven in de pers, maar vaak zonder een duidelijke

of consistente definitie (Ethiraj, Guler en Singh, 2000). Uit literatuur blijkt dat het begrip e-business

model op verschillende manieren omschreven wordt namelijk: als manier om geld te verdienen,

structuur van de organisatie, kernkracht van de organisatie of manier om waarde te creëren. Uit

onderzoek blijkt dat er talloze combinaties van business modellen of soorten aanpak mogelijk zijn,

maar dat er niet één dominant internetmodel bestaat.

Bij de business modellen in de literatuur is een globale indeling te maken in drie categorieën

a. het revenue-model, dat verwijst naar de specifieke manieren waarop een business model in staat is

om opbrengsten te genereren (strategisch vraagstuk);

b. het bedrijfsstructuur-model, dat verwijst naar de architectonische configuratie van de

transactiecomponenten, ontworpen om kansen op zakelijk gebied te exploiteren

(inrichtingsvraagstuk);

c. het geïntegreerd model, dat verwijst naar een integratie van beide invalshoeken.

Het inrichtingsvraagstuk dat tot uitdrukking komt in het bedrijfsstructuur-model, wordt veelal

verbonden aan netwerktheorieën en de transactiekostentheorie. Zo suggereren bijvoorbeeld Amit en
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Zott (2000) dat een business model opgebouwd moet zijn uit de strategische netwerktheorie van Dyer

en Singh (1998), de transactiekosten theorie van Williamson (1975), en de waardeketen theorie van

Porter (1985). In hun visie is de combinatie van deze drie theorieën nodig, aangezien ze losstaand

tekort schieten om sommige nieuwe business modellen te verklaren. Zo is de waardeketentheorie

teveel gericht op productiebedrijven, waarbij het object van analyse vaak één bedrijf betreft. De

netwerktheorie alleen kan sommige innovatieve samenstellingen van transacties in netwerkstructuren

niet verklaren en wordt vaak bekeken vanuit een strategisch keuze perspectief in plaats vanuit een

strategische noodzaak. Terwijl strategische kwesties, die in deze twee theorieën tot uiting komen, weer

niet verklaard worden door de transactiekostentheorie, die nodig is om coördinatievraagstukken te

beantwoorden.

In dit working paper sluiten we ons bij de auteurs aan die een combinatie van invalshoeken beogen en

richten we ons op een geïntegreerd model, waarbij het zogenaamde waardenmodel het uitgangspunt is.

Een waardenmodel bestaat uit de waarden (en tegenwaarden als compensatie voor de ontvangen

waarden) die gecreëerd worden voor alle deelnemers, inclusief partners, leveranciers en klanten. Om

deze waarden te kunnen leveren is een samenhangend geheel nodig van op elkaar afgestemde strategie,

processen, ICT en besturing. Het is om deze reden dat we hier kiezen voor de volgende definitie van

het begrip business model:

Een business model is een unieke configuratie van elementen die bestaat uit de doelen, strategieën,

processen, technologieën en de besturing van de organisatie. Deze configuratie is gevormd om waarde

te creëren voor de klanten en dus om succesvol te concurreren in een bepaalde markt. Een e-business

model is een  business model dat georiënteerd is op het gebruik van internet en andere elektronische

technologieën om waarde te creëren en/of te leveren (Ethiraj, Guler en Singh, 2000).

2  Basisveronderstellingen

In dit working paper wordt een typologie van business modellen gepresenteerd die is gebaseerd op een

aantal essentiële aannames.

De eerste veronderstelling is dat bij business modellen een waardenmodel, gerelateerd aan de manier

waarop de regiefunctie (governance) is georganiseerd in de relatie tussen klant en organisatie. Bij dit

waardenmodel ligt de focus op de klant voor het vraagstuk van de waardebepaling (de beste totale

kosten, het beste product of de beste totaaloplossing) en niet die op de aandeelhouders. Hoewel het

natuurlijk vanzelf spreekt dat de aandeelhouders bij succes daaraan natuurlijk het nodige plezier

beleven.
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Een tweede veronderstelling is dat met het waardenmodel veel voorkomende waardenclusters kunnen

worden geïdentificeerd, die de basis vormen van een typologie van business modellen.

De derde veronderstelling is dat wijze van governance een dominant criterium vormt voor een indeling

in typen. Omdat in dit working paper business modellen vanuit de ontwerpbenadering wordt bezien, is

governance een belangrijk uitgangspunt.

Een vierde veronderstelling is dat de keuze voor een bepaalde combinatie van waarden en

tegenwaarden en de governance bepalend is voor de wijze waarop de organisatie haar processen in

elkaar zet, aan de bedrijfscultuur inhoud geeft en zich naar buiten profileert (imago), en daarmee ook

doorslaggevend is voor het te behalen succes.

De vijfde veronderstelling is dat de keuze voor een combinatie van waarden en tegenwaarden nimmer

de aandacht voor de andere disciplines uitsluit. Het gaat om de keuze voor de dominantie in de

aandacht vanwege omstandigheden die zich voordoen, de strategische keuze e.d.. Daarmee wordt deze

benadering ook gekenmerkt door de dynamiek ervan. Het gaat in de keuze steeds om het zoeken van

het evenwicht tussen de waarden en tegenwaarden en de manieren van governance die daar een rol

spelen.

Deze veronderstellingen worden in de volgende paragrafen van dit paper verder onderbouwd en

uitgewerkt.

3  Waardenmodel

Klantfocus

Waarde kan gedefinieerd worden als de betekenis die kan worden toegekend aan een bezit of ruilgoed.

Het begrip waarde heeft in de loop der tijden een verschillende invulling en aandacht gekregen.

In de relatie organisatie - omgeving kunnen verschillende invalshoeken worden gebruikt om de waarde

van een bedrijf te bepalen. In profitorganisaties is van oudsher de balanswaarde of de

koers/winstverhouding als gangbare methode gehanteerd. De producten/diensten die geleverd werden

vertegenwoordigden een waarde voor de organisatie, omdat de tegenprestatie van de klanten (het

betalen ervoor) zorgde voor continuïteit en groei. Dit denken is in de zeventiger jaren aangevuld dan

wel vervangen door de introductie van het begrip aandeelhouderswaarde. Men vond, vooral

gestimuleerd vanuit de financiële academische wereld, dat de waarde van een onderneming het beste

bepaald kan worden als: de som van de contantgemaakte verwachte kasstromen en de restwaarde van

de onderneming. De juiste beurskoers kan dan afgeleid worden door de hiermee gevonden uitkomst te

delen door het aantal aandelen. Naast het bepalen van de juiste koers van de aandelen gaf het denken

in termen van 'aandeelhouderswaarde' de leiding van ondernemingen een nieuw instrument om hun

onderneming te sturen. Het doel van de onderneming werd het creëren van waarde, investeringen
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werden beoordeeld op hun vermogen om waarde toe te voegen aan de onderneming en niet alleen op

hun rendement.

De gevolgen van het hanteren van aandeelhouderswaarde als leidend principe binnen ondernemingen

waren nogal verstrekkend en divers. Ondernemingen gingen zich in toenemende mate toeleggen op

een beperkt aantal kernactiviteiten, veelal gebaseerd op gedefinieerde kernvaardigheden. De

achterliggende gedachte was dat de hoogste waarde gecreëerd wordt door die activiteiten te verrichten

waarin je beter bent dan de concurrentie én waar de leiding van de onderneming zich ten volle op kan

concentreren. Mede hierdoor ontstond er een diversiteit aan nieuwe ondernemingen en branches. De

kernactiviteiten van deze ondernemingen bestonden uit de afgestoten activiteiten en nevenactiviteiten

van de concerns. Het kostenbewustzijn werd sterk gestimuleerd onder het motto dat al het geld dat

werd uitgegeven in principe van de aandeelhouder was. Kostenbesparingen leidden ook snel tot

zichtbare stijging van de winst, wat weer goed was voor de waardestijging van de onderneming.

Deze sterke stijging van de waarde van de onderneming vergrootte de nadruk op de

aandeelhouderswaarde als principe, maar het veroorzaakte ook dat het klimaat in het bedrijfsleven in

het teken ging staan van zakelijkheid en soberheid. Alle relaties met andere belanghebbenden dan

aandeelhouders werden hierdoor beïnvloed, en niet altijd in positieve zin. Veelal ontstond er een

verschraling op vele terreinen doordat alle andere belangen in de onderneming hieraan ondergeschikt

werden gemaakt en het leidde zelfs tot verstoorde relaties. Een bekend voorbeeld van enkele jaren

terug zijn de reacties op de winstresultaten van Shell. Deze waren 12%. De toenmalige leiding vond

dat dit vanuit het perspectief van de aandeelhouder naar 14% moest. Het gevolg was inzetten van een

reorganisatieproces met grote personele reducties. Het personeel en de vakbonden begrepen hier niets

van.

Opvallend is dat deze aandacht voor de aandeelhouderswaarde heel lang dominant is geweest, maar

dat het tij aan het keren is, ook al zijn er nog steeds duidelijke sporen te vinden van voorstanders van

deze invalshoek.

De vraag die sinds de jaren negentig sterk naar voren komt is die van het bestaansrecht van

ondernemingen. Regelmatig werd en wordt de vraag gesteld waarom organisaties doen wat ze doen en

wat voor rol ze in de maatschappij vervullen. Men gaat bij de beantwoording van deze vragen weer

terug naar de oorsprong en dat is het verlenen van diensten en het ter beschikking stellen van

producten. Natuurlijk was het maken van winst belangrijk, maar de reden van het bestaan lag toch

vooral in de maatschappelijke relevantie van de voortgebrachte diensten en producten. Deze

benadering komt thans weer sterk op en is terug te vinden in de volgende omschrijving: "het met het

nemen van risico mogelijk maken dat een samenwerking in steeds veranderende omstandigheden

maatschappelijk toegevoegde waarde creëert voor alle belanghebbenden met behulp van materiële en

immateriële middelen".
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Het gaat hier dus om het creëren van maatschappelijk toegevoegde waarde voor alle belanghebbenden

en niet alleen voor één groep. Het traditionele denken in product/markt combinaties, marktaandelen,

positionering, rendement en dergelijke krijgt nu dus een andere plaats. Dit denken wordt nu

gegroepeerd rond vragen als: wat wil de onderneming betekenen voor haar medewerkers, klanten,

leveranciers, de overheid, kapitaalverschaffers, de sociale gemeenschap, de ecologie en onder welke

economische randvoorwaarden moet dit gebeuren. Het is een strategische invalshoek die het vraagstuk

van waarden op de langere termijn bekijkt en niet op de korte termijn van steeds hogere beurskoersen.

Een oriëntatie op de maatschappelijke positie geeft ook invulling aan de wijze waarop de onderneming

haar positie wil bereiken. Uit studies is gebleken dat organisaties die over een zeer lange termijn

gemeten goed presteren, zich niet primair laten leiden door de hoogte van de beurskoers. De grondslag

voor hun succes ligt in het maatschappelijk kader van waaruit geopereerd wordt.

Ook in deze benadering speelt het vraagstuk van waardecreatie, maar dan niet alleen voor de

aandeelhouders maar ook voor de overige belanghebbenden. Daarin zien we langzamerhand een

centrale aandacht komen voor de benadering vanuit de klant als belangrijkste belanghebbende, het

zogenaamde klantenperspectief. De centrale gedachte achter deze benadering is dat geen enkel bedrijf

vandaag de dag succes kan hebben door het iedere klant op alle fronten naar de zin te maken (Treacy

en Wiersema, 1995). Bedrijven moeten proberen de unieke waarde te vinden die alleen zij kunnen

bieden aan een met zorg uitgekozen markt. Deze unieke waarde wordt volgens de genoemde auteurs

opgebouwd uit drie samenhangende concepten:

het waardebod, dat bestaat uit de belofte aan een klant om een bepaalde combinatie van waarden te

leveren: prijs, kwaliteit, prestatie, keuze, koopgemak etc.;

het door het waardebod bepaalde werkmodel, dat bestaat uit die combinatie van werkprocessen,

managementsystemen, bedrijfsstructuur en -cultuur die een bedrijf in staat stelt de waardebelofte aan

de klant in te lossen;

de waardediscipline dat verwijst naar de drie wijzen waarop organisaties trachten hun waardebod en

werkmodel optimaal te kunnen combineren in het door hen gekozen marktsegment.

Dit begrip ‘waardediscipline’ geeft aan dat een samenhangend model noodzakelijk is, waarin op elkaar

aansluitende elementen een plaats vinden (Treacy en Wiersema, 1995). Dit begrip waardendiscipline

komt overeen met het begrip waardenmodel, het uitgangspunt voor onze definitie van business model.

Waarden

Het creëren van waarden is altijd al een belangrijk aandachtspunt geweest voor organisaties zelf maar

ook voor de wetenschappen die organisaties bestuderen. De laatste jaren zien we dat de aandacht is

verschoven naar nieuwe waarden die de organisatie aan de klant kan bieden en vice versa. Een

belangrijke reden waardoor nieuwe of andere waarden duidelijk in beeld zijn gekomen, is de opkomst

van informatie- en communicatietechnologie. We zien in toenemende mate (IC)technologische
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mogelijkheden om producten en diensten te differentiëren en geavanceerde marketingtechnieken toe te

passen. Waarde in de vorm van het leveren van extra diensten rond de producten of van

producten/diensten die speciaal voor de klant werden gemaakt treden steeds meer op de voorgrond.

Amit en Zott (2000) stellen dat de mogelijkheden voor organisaties om andere waarden te creëren

afhankelijk is van de mate waarin organisaties in staat zijn:

nieuwigheden te bieden,

hun klanten te binden/vast te houden,

complementaire producten/diensten te leveren,

efficient te werken.

Een voorbeeld van de verschoven aard van de waarden wordt door Brandenburger & Nalebuff

gegeven. ‘A key reason for Microsoft's enormous added value is the existence of the Intel Corporation

and the complementarity between both companies' products’ (Brandenburger & Nalebuff, 1997). Zij

onderkennen de waarde van ‘complementerende producten en diensten’. Organisaties die deze leveren

maken het eigen product meer waard volgens de auteurs.

Een aantal organisaties hebben zich al geruime tijd gericht op het leveren van dergelijke waarden voor

de klanten. Nieuw is wel dat de meerderheid van organisaties hieraan nu aandacht besteden en dat

organisaties zich richten op de combinatie van verschillende waarden die klanten nastreven.

Waarden

Producten/Diensten

Authenticiteit

Brengen van iets nieuws

Kwaliteit op maat

Gevoel van betrokkenheid

Inspraak

Tabel 3.1: Voorbeelden van waarden

Tegenwaarden

Naast de waarde die de organisatie voor de klant verzorgt, is tegenwoordig ook in toenemende mate

aandacht voor de waarde die de klant aan de organisatie biedt. Het gaat hierbij om de waarde die de

klant extra zou kunnen leveren, buiten de geldelijke waarde, in de vorm van bijvoorbeeld informatie en

kennis. Ook hier speelt ICT een belangrijke rol, omdat ICT het voor organisaties mogelijk maakt om

deze klantinformatie en kennis te verwerven en te verwerken.
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Om meer helderheid te brengen in het begrip waarde zullen we een onderscheid aanbrengen tussen de

waarden voor de organisatie en de waarden voor de klant. Wij zullen in het vervolg de volgende

definities voor waarde en tegenwaarde gebruiken:

Waarde is de prestatie die de organisatie levert voor de klant.

Tegenwaarde is de tegenprestatie die de klant biedt in ruil voor wat hij/zij krijgt van de organisatie.

Hierbij zien we in toenemende mate een grotere differentiatie aan tegenwaarden. Zo kunnen klanten

ideeën genereren voor productontwikkeling (bijvoorbeeld Dell), informatie beschikbaar stellen die kan

leiden tot klantprofielen (bijvoorbeeld Amazon) en het samen samenstellen van producten/diensten (de

financiële dienstverlener).

Tegenwaarden
Geld

Informatie

Loyaliteit

Relaties

Ideeën

Co-makership

Tabel 3.2: Voorbeelden van tegenwaarden

Waardencreatie in Bricks en Clicks

Waarden en tegenwaarden worden niet alleen meer gecreëerd in de fysieke wereld (ook wel aangeduid

als de wereld van de ‘bricks’), maar evenzeer in de electronische of virtuele wereld (ook wel

aangeduid als de wereld van de ‘clicks’) (Gulati en Garino, 2000). Bij de keuze voor een effectief

business model is het in de eerste plaats van belang na te gaan welke waarden en welke tegenwaarden

men wil bieden en ontvangen. Vervolgens zal moeten worden bekeken op welke wijze aan deze

(tegen-)waarden het beste vorm kan worden gegeven, in de electronische dan wel fysieke wereld of in

beide. Daarbij is een belangrijk aandachtspunt de afstemming tussen beide werelden.

Om een illustratie te geven aan zowel de waarden als de tegenwaarden hebben we in de volgende

figuur twee pijlen weergegeven die elk een proces van waardetoevoeging representeren in één van

deze werelden. Om onze visie op de (tegen-)waarden uit beide werelden te verduidelijken hebben we

deze toegelicht met behulp van een voorbeeld uit de praktijk, te weten de internetboekhandel Amazon.
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Figuur 3.1: Waardenmodel, toegepast op boekhandel Amazon

De waardetoevoeging voor zowel klant als organisatie ligt ten grondslag aan een typologie, die we in

de volgende paragraaf zullen bespreken en later zullen uitwerken.

4.  Business modellen en governance

Eén van de belangrijkste kenmerken van een businessmodel is de wijze waarop de regie (governance)

ervan is geregeld. Onder governance wordt hier verstaan het managen van afhankelijkheidsrelaties

(Nooteboom, 2001). Tegenwoordig is een belangrijk aandachtspunt of er sprake is van één waarden

leverende organisatie of een netwerk van organisaties. Rappa (2001) bijvoorbeeld bekijkt het begrip

business model vanuit het oogpunt van de positie van een bedrijf in de totale waardeketen om tot een

‘revenue’ model te komen. Dit houdt in dat een business model vaak in een netwerk van andere

bedrijven is gepositioneerd. Vanuit een strategisch perspectief wordt dit ook erkend door Prahalad en

Ramaswamy. Zij beweren dat het object van analyse is verschoven van één organisatie naar een

netwerk van traditionele leveranciers, producenten, partnerbedrijven, investeerders, en klanten (2000,

uit Amit & Zott, Juli 2000). Dit heeft als consequentie dat naast de relatie klant-organisatie ook de

relatie ‘organisatie-organisatie’ beschouwd moet worden. Daarnaast zien we in toenemende mate dat

klanten zich via het internet organiseren en dat de klant-klant relatie object van analyse wordt.

organisatie klant
voorbeeld
AMAZON

@

@

Boeken e.a. producten

Tips/ adviezen

 geld

Klantinformatie/kooppatronen
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Wij onderscheiden in dit working paper drie basisvormen van governance. In de eerste vorm ligt de

regie volledig bij een (centrale) organisatie.

De eerste vorm is die van de regie door de betrokken organisatie.  De organisatie bepaalt de strategie

en coördineert en voert de businessprocessen zelf uit. De klant is slechts in beeld als afnemer van de

geleverde producten/diensten en als toeleverancier van klantinformatie en geld.

Bij de tweede vorm heeft de organisatie een gedeelte van de regie afgestaan aan de klant. Dit gebeurt

omdat de organisatie niet meer over de totale kennis beschikt om de producten of diensten te kunnen

produceren. Het gaat bij deze vorm van governance dan ook vaak om innovatieve producten of

diensten. Samen houden organisatie en klant zich bezig met het ontwikkelingsproces en samen bepalen

ze (voor een deel althans) het functioneren van het samenwerkingsverband.

De derde vorm van governance is sinds het ontstaan van het internet in toenemende mate in opkomst.

Bij deze vorm vormen de klanten zelf de organisatie. De klanten bepalen de strategie en de

businessprocessen (voorzover hier sprake van is). Er is vaak wel een organisatie bij deze vorm van

governance betrokken, maar deze vervult een faciliterende rol en heeft als zodanig niet de regie in

handen.

Bij elk van deze vormen van governance worden andere waarden uitgewisseld tussen klant-organisatie

dan wel klant-klant.

5  Typologie

Op basis van de beschrijving van de business modellen, die in de literatuur zijn behandeld en de

overzichten van waarden en tegenwaarden in paragraaf 3, stellen we dat deze in drie afzonderlijk van

elkaar te onderscheiden typen business modellen zijn terug te vinden. In deze paragraaf presenteren we

in figuur 5.1 onze typologie van deze drie business modellen.
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Figuur 4.1 Typologie van Business modellen

Bij deze typologie gaat het om drie business modellen, die elk een dominante waarde van de

organisatie naar de klant en een waarde van klant naar organisatie vertegenwoordigen.

Kameleon

Het eerste type business model noemen we de Kameleon. Het gaat hierbij om een business model,

waarbij de Organisatie producten/diensten levert op maat (vaak Mass-customization genoemd). De

waarde van deze organisatie ligt in het feit dat de klant een persoonlijk (personalised) product of dienst

ontvangt. Tijdigheid en gemak (convenience) zijn belangrijke waarden voor de klant bij dit type. De

organisatie ontvangt als waarde van de klant zijn/haar gegevens op basis waarvan klantprofielen en

kooppatronen kunnen worden opgesteld.

Dit business model geven we de naam Kameleon, omdat het hierbij (in analogie met het dier) gaat om

een organisatievorm die in de basis niet verandert, maar zich aan de ‘buitenkant’ al naar gelang de

FOYER

tegenwaarde

waarde

innovatie

loyaliteit

INNOVATOR

authenticiteit

Ideeen

KAMELEON
Klant-

informatie

Producten/diensten
op maat

organisatie klant Kameleon

@

@

Customization, Producten en diensten op maat

Tijd

Geld

Klantinformatie/ kooppatronen
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wensen van de omgeving/klant aanpast.

Figuur 5.2 Waardenmodel toegepast voor Kameleon business model.

Foyer

Het tweede type business model dat we in dit model onderscheiden is de Foyer. In dit business model

bestaat een duidelijke (gevoels)relatie tussen organisatie en klant (voor zover van klant en organisatie

kan worden gesproken). De waarde die de organisatie biedt aan de klant/participant biedt is het gevoel

van gezamenlijke identiteit, van erbij horen. In het meest zuivere type Foyer is sprake van volledige

authenticiteit, dat wil zeggen dat de organisatie niet vanuit bepaalde motieven (bijvoorbeeld een

marketinggedachte) de illusie schept van een gedeelde identiteit met de klant, maar dat sprake is van

een oprechte gemeenschap. In ruil hiervoor geeft de klant  zijn of haar loyaliteit aan de organisatie. We

noemen dit type Foyer, omdat dit begrip staat voor haard, bron van warmte en licht.

Figuur 5.3 Waardenmodel toegepast voor Foyer business model.

Innovator

Het derde type business model is de Innovator. De waarde die dit type business model biedt aan de

klant is het nieuwe, het geavanceerde en daarmee het gevoel van vooroplopen. In ruil hiervoor krijgt

de organisatie van de klanten de ideeën voor nieuwe producten en/of diensten, het meedenken over

ontwikkelingen en mogelijkheden en het mede-uitwerken van de innovaties (co-makership). De term

Innovator geeft, in de betekenis van vernieuwing, aan waar het bij dit business model om draait.

organisatie klant Foyer

@

@

Authenticiteit, gevoel van betrokkenheid

Emotie, warmte

Geld

Loyaliteit, informatie
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Figuur 4.4 Waardenmodel toegepast voor Innovator business model.

Dynamiek van het model

De drie business modellen zijn in figuur 4.1 niet getekend als losstaande typen, maar als uitersten van

een driehoek. Elk type vertegenwoordigt een analytisch ideaaltype, waarbij een theoretisch zuivere

combinatie van strategie, inrichting en ICT is beschreven. In werkelijkheid komen dergelijke

ideaaltypen niet of nauwelijks voor. Zo zien we aan de ene kant organisaties die niet eenduidig voor

één van de drie uitgangspunten van deze modellen kiezen, maar bijvoorbeeld voor zowel productie op

maat als innovatie kiezen (of voor alle drie). Aan de andere kant zullen organisaties niet altijd de

bijbehorende inrichting en ICT vertonen. Niet alle organisaties die kiezen voor optimale authenticiteit

en daarmee optimale loyaliteit van klanten/participanten beschikken bijvoorbeeld al over de optimale

ICT-toepassingen om ondermeer virtuele gemeenschappen te stimuleren. In principe zullen

organisaties dan ook ergens in de driehoek kunnen worden geplaatst, afhankelijk waar het accent van

de strategisch keuze ligt.

Conclusie

De aandacht voor business modellen roept, naast veel artikelen en boeken, ook veel vragen (en

emoties) op. Bij velen rijst de vraag: is hier wel sprake van iets nieuws? Ook in de theorieën van Adam

Smith, Taylor en hun vele navolgers en om dichter bij het huidige tijdperk te blijven, de ideaaltypen

van Mintzberg kunnen we als (delen) van business modellen typeren. Wij zijn het eens met de mening

dat lang niet alles in de discussie over business model nieuw is. Dit wil echter niet zeggen dat er niets

nieuws onder de zon is. De ongekende mogelijkheden (de interactiviteit, connectiviteit en snelheid van

communicatie) van het internet samen met de vele ICT-toepassingen die al ontwikkeld zijn dan wel

organisatie klant Innovator

@

@

Innovatie, gevoel van (intellectuele) voorloper

Uitdaging, nieuw

Geld

Meedenken/maken, Kennis en ideeen



Emotie, Innovatie of Maatwerk: Een typologie van Businessmodellen vanuit een ontwerpperspectief

17

speciaal hiervoor ontwikkeld worden, leiden ons inziens tot nieuwe intelligente combinaties met al

bestaande businessconcepten. Dit zijn de business modellen, waarover in de literatuur al vele

classificaties en theorieën zijn verschenen. Wij zijn van mening dat de typologie die in dit working

paper is gepresenteerd een nieuwe dimensie aan de al bestaande typologieën toevoegt.

Zo biedt de in dit paper gepresenteerde typologie en het onderliggende waardenmodel een toevoeging

op bestaande theorieën over business modellen, omdat expliciet de (tegen-)waarde en

waardenuitwisseling tussen partijen worden gebracht. Dit verschilt met de algemene aanpak over hoe

business modellen in de literatuur besproken worden. Schrijvers als Amitt en Zott (2000) en Timmers

(1998) gaan voornamelijk  in op het inrichtingsvraagstuk waarbij organisatieaspecten als strategie,

processen en structuur centraal staan, met als doel een product of dienst te vervaardigen. Hierbij

worden voornamelijk de harde waarden (producten, diensten en geld) in beschouwing genomen. Aan

de zachtere waarden zoals informatie, beleving, emotie, vertrouwen en identiteit wordt evenwel geen

aandacht besteed. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe organisatievormen, zoals virtuele gemeenschappen,

niet verklaard kunnen worden of moeilijk getypeerd kunnen worden.

Verder besteedt het model aandacht aan meerdere waarden en tegenwaarden. Juist door de combinatie

van deze waarden kunnen bedrijven mogelijkheden ontdekken om tot nieuwe  business modellen te

komen.

Dit working paper heeft tot doel om een discussie over dit onderwerp te starten. We nodigen iedereen

uit om hierop te reageren. Het is de bedoeling dat deze gedachtewisseling leidt tot een boek, waarin de

beschreven typologie nader is uitgewerkt.
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