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Strategische doorbraken realiseren met Business Model Innovation.

Het is hoog tijd om fundamenteel na te
denken over het business model en nu ook
echt actie te gaan ondernemen. Een
terugkeer naar “Business as usual” ligt niet
voor de hand. Het scherp in kaart brengen
van het huidige business model en het
(her)ontwerpen daarvan kan de organisatie
een antwoord geven op de meest
belangrijke strategische vraag van
bestuurders: hoe creëert de onderneming
een verdedigbaar concurrentievoordeel?

Business Model Innovation is dan ook
een onderwerp dat op geen enkele
strategische managementagenda mag
ontbreken. Managers hebben immers maar
3 dingen echt te managen: de visie, de
mensen en het business model.

Frank Groot RM schetst hier de visie en
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de door Vision>Decision in de praktijk ontwikkelde en pragmatische aanpak van Business Model Innovation.
Een aanpak waarin een hoge mate aan participatie en het veelvuldig combineren van creativiteit met
rationaliteit centraal staan. Een strategisch scherpe en alerte organisatie is het resultaat, de klantfocus neemt
in belangrijke mate toe, er ontstaat een concurrentievoordeel waardoor het daadwerkelijk mogelijk is om
markten te ontwikkelen, marktpositie te creëren en scherper op kosten en opbrengsten te sturen.
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Business Model Innovation: topprioriteit vanuit de markt.
In de markt van financiële dienstverlening is het hoog tijd om fundamenteel na te denken over het business
model en nu ook echt actie te gaan ondernemen. Hopen op een terugkeer naar een situatie die beschreven
kan worden door “Business as usual” is een gevaarlijke utopie die in slaap sust en tot nare verrassingen kan
leiden. De markt van financiële dienstverlening is immers fors opgeschud en nog steeds zeer instabiel. Niet
alleen de bancaire sector, maar ook verzekeraars en pensioenfondsen laten allemaal een forse dreun in omzet
en resultaat zien. Hele markten, zoals die van beleggingsverzekeringen zijn feitelijk verdwenen. Banksparen
neemt steeds meer de plek in van verzekeringsoplossingen. De aan hypotheken gebonden markt heeft zeer
forse dreunen geïncasseerd en is, ondanks soms wat meer optimistische publicaties, nog zeker niet terug op
het gewenste niveau. Sommige aanbieders hebben nog maar een fractie van hun normale omzet over en leven
van bestaande portefeuilles. De distributiestructuur van de markt is en gaat nog verder fors veranderen door
het fundamenteel wijzigen van een provisiestructuur naar een fee structuur, een shake-out onder het
financiële intermediair is in volle gang. Pensioenfondsen en pensioenuitvoerders worstelen met zeer
fundamentele vraagstukken en hebben daar nog geen antwoord op. Schadeverzekeraars leven al veel langer
met heftige prijsconcurrentie, een forse opkomst van internetaanbieders en marginale of negatieve resultaten.
Zorgverzekeraars zien de verdere liberalisering van de zorgmarkt nog niet zo snel uitgerold, zijn naarstig op
zoek naar hun eigen rol in de van hen verwachte regiefunctie en laten een kwetsbaar resultaat zien. De meeste
banken worstelen praktisch aan alle kanten met hun business model en zijn daar zeker nog niet uit. Banken
lijken immers wel qua winstgevendheid te herstellen, maar die toename is zeker niet te danken aan een
toename in de primaire activiteiten. Eerder zijn ze het gevolg van de lagere voorzieningen voor slechte
leningen. De meeste banken hebben hun blik nu naar binnen gericht. De overheid neemt steeds meer
maatregelen op het gebied van control en toezicht.

De consument en ondernemer vertrouwen
financials niet meer, opinieleiders1: geven
aan dat hun vertrouwen in het Nederlandse
bankwezen met 25 procent is gedaald van
72% in 2009 naar 47% in 2010.
Bijna drie kwart van dezelfde opinieleiders
geven daarbij ook nog eens aan dat zij
verwachten dat de terugkeer naar Business
as Usual de meest voor de hand liggende
reactie van bedrijven zal zijn.

1

Annual Global Opnion Leaders Survey, Edelman Trust Barometer 2010 van januari 2010. 4875 opinieleiders. 25
procent verlies in vertrouwen van 2009 naar 2010. De grootste daling op Polen na (28%)
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Figuur 1 Opinieleiders verwachten terugkeer naar Business as usual
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Kortom het slechte nieuws is dat het nooit meer wordt
zoals het geweest is en het goede nieuws is dat de echte
innovatieve partijen de markt en hun rol kunnen
herdefiniëren.
Topbestuurders hebben dat overigens al wel helder op het
netvlies. In het CEO onderzoek 2010 van PWC geven
bestuurders van Financials aan dat de strategie nu echt op
zijn kop gaat:

Ø 90% van de CEO’s van verzekeraars en 83% in de
bancaire sector vinden dat de strategie
fundamenteel moet gaat wijzigen als gevolg van
de huidige kenmerken van de markt.

Figuur 2 De strategie gaat volgens CEO's nu echt op
zijn kop.

Business Model Innovation: topprioriteit van CEO’s.
CEO’s geven helder aan dat het herdefiniëren van het business model topprioriteit heeft. In het lijstje van de
top 7 prioriteiten voor de komende 5 jaar uit het door IBM onder 1500 topmensen gehouden onderzoek 2zijn
er maar liefst 3 die het herdefiniëren van het business model tot onderwerp hebben:
Ø Het veranderen van het eigen ondernemingsmodel. (“Enterprise model changes”)
Ø

Een antwoord formuleren op de
veranderde marktstructuur. ( “Industry
model changes”)

Ø Het herdefiniëren van het verdienmodel.
(‘Revenu model changes”)

2

On Dealing with Complexity, IBM 2010

Figuur 3 Herdefinitie van het business model heeft
volgens CEO's topprioriteit.
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Er is dus een duidelijke noodzaak vanuit de markt
en een heldere prioriteit bij het topmanagement
om nu echt na te denken over het business model
en tot fundamentele wijzigingen in dat model te
komen. Maar is er dan ook duidelijkheid wat een
business model eigenlijk is? Laten we daar eens wat
verder naar kijken.
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Business Model ?
Wat is dat nu eigenlijk een business model? Het lijkt zo voor de hand liggen, iedereen weet immers toch wat er
dan bedoeld wordt? In de praktijk blijkt dat echter niet het geval te zijn. Er zijn vele definities, begrippen en
dito visuals in omloop. Niet alle visualiseringen leiden overigens ook nog eens tot de noodzakelijke
verduidelijking zoals een kleine selectie uit beschikbare frameworks hier aantoont.

Figuur 4 Een kleine selectie uit frameworks voor business modellen.

Vaak is er binnen een onderneming helemaal geen eenduidig en helder beeld van hoe een business model of
het eigen business model er eigenlijk uit ziet. Sommigen zien hier het verdienmodel in, anderen refereren aan
een soort van workflow model. Tijd voor wat helderheid.

In de basis is een business model een weergave van hoe de onderneming waarde voor klanten genereert, levert
en behoud en daarmee revenuen genereert3.

3

Een interpretatie van de definities van Dr. Alex Osterwalder in Business Model Generation, 2009, Self Published
en die van Prof. David Teece in het blad Long Range Planning, 2009 in zijn artikel Business Models, Business
Strategy and Innovation.
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Een business model geeft in essentie dan ook een antwoord op de meest belangrijke strategische vraag van
bestuurders: hoe creëert de onderneming een verdedigbaar concurrentievoordeel?

7

Het business model dat wij gebruiken4 in klanttrajecten om het business model in kaart te brengen, te
veranderen en te ontwerpen bestaat uit 4 gebieden:

Figuur 5 Het Business Model

1. Centraal staat de waardepropositie van de onderneming.
2. Aan de rechterkant vinden we de klantgeoriënteerde onderdelen: klantsegmenten,
distributiekanalen en de inhoud van het klantcontact/relatiemanagement.
3. Aan de linkerkant de resources van de onderneming: de activiteiten, de business partners.

4

Op basis van het model van Dr. Alex Osterwalder in Business Model Generation, 2009, Self Published en zijn
dissertatie ter verkrijging van de graad van Doctor in de organisatiewetenschappen.
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4. De onderzijde is gereserveerd voor de financiële items: de kostenstructuur en het
verdienmodel.
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Een heldere plaat die in de praktijk als leidraad kan dienen om een eenduidige referentie te hebben
waar we eigenlijk over praten.
Het stellen van een aantal basisvragen rondom
deze 9 bouwstenen helpt om een helder beeld te
krijgen van het totale business model en de
relaties tussen de onderdelen. Die 9 basisvragen
zijn achtereenvolgens:
Figuur 6 De 9 basisvragen.

1. Klantsegmenten. Wie zijn nu eigenlijk echt je klanten. Wie zorgt er voor het grootste deel van
de omzet?
2. Waardepropositie. Wat biedt de onderneming aan haar klanten? Wel probleem wordt er
opgelost voor klanten, wat is met andere woorden de waardepropositie?
3. Distributiekanalen. Hoe bereikt de onderneming haar klanten, welke distributiekanalen
worden daarvoor ingezet en wat is de relatie tussen die distributiekanalen?
4. Klantcontactstrategie. Welke relatie onderhoudt de onderneming met klanten? Welke
contactstrategie wordt er ingevuld, is deze expliciet?
5. Hoofdactiviteiten. Welke hoofdactiviteiten voert de organisatie uit om de waardepropositie
naar klanten waar te kunnen maken?
6. Key Resources. Welke middelen worden daarvoor ingezet? Welke zijn de essentiële middelen
om de waardepropositie blijvend in te kunnen vullen?
7. Strategische Business Partners. Welke strategische business partners zijn verbonden met de
waardeketen. Wie zijn essentieel in dat proces?
8. Kostenstructuur. Welke kosten en welke kostenstructuur zijn bepalend voor de waardeketen?

Het in kaart brengen van deze 9 bouwstenen is niet zo maar op een achternamiddag gedaan. Het
vereist analyse, diepgaande interviews en vooral het binnen een (management) team delen,
bespreken, uitdagen en doorleven. “Crowdsourcing” door de eigen medewerkers en klanten actief te
betrekken bij het in beeld krijgen van de bouwstenen blijkt in de praktijk een krachtig middel om de
essentie boven water te krijgen.
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9. Verdienmodel. Hoe ontstaat het resultaat eigenlijk, waar zitten de drivers voor dat resultaat?
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Werken aan het business model is niet hetzelfde als strategie, maar geeft wel een heldere basis aan
het strategieproces. Het
business model helpt om
scherpte te brengen in de
strategische omgevings
analyses. Het biedt een model
om strategische scenario’s te
concretiseren, de business- en
marktstrategie te kunnen
(her)formuleren en business/
operationele planning binnen de
strategische kaders te houden
en van concrete handvatten te
voorzien. Maar een degelijk
Figuur 7 Business modellen en de plek binnen strategievorming.
business model biedt vooral
handvatten om tot business
model innovation te komen. Laten we eens kijken of er voorbeelden van succesvolle business model
innovators zijn.

Business model Innovation zorgt voor succes en doorbraken in de
markt.
Het denken in (alternatieve) business modellen is niet iets dat over het algemeen uit de kokers van
de bestaande spelers in een bedrijfstak komt. Uitdagers denken en handelen veel meer in
alternatieve business modellen en scoren daar marktaandeel, klantpreferentie en financieel resultaat
mee. Maar er zijn zeker ook innovatieve spelers die wel uit de sector zelf afkomstig zijn. We kennen
allemaal Apple die het gangbare business model in de muziekindustrie volledig op zijn kop heeft
gezet met iTunes. Bijna iedere speler binnen en buiten de muziekindustrie was van mening dat het
aanbieden van muzieknummers tegen een prijs van 0,99 dollarcent een volstrekt ridicuul idee was. Je
kocht immers een CD (de muziekindustrie) of je downloadde nummers gratis en voor niets (de
muziekpiraten vonden het ook maar een belachelijk en irreëel idee). Apple zet nu meer dan 1 miljard
dollar in iTunes om.

Xerox heeft de copiermarkt volledig vormgegeven en fundamenteel veranderd door machines tegen
een zeer lage prijs te leveren en fors te verdienen aan de kopieën. Met een huidige omzet van bijna
5,5 miljard en een winst van 256 mln. lijkt het een succesvol business model.5 In dezelfde categorie
valt Gillette die scheerapparaten bijna weggeeft, een marktaandeel heeft van bijna 80 procent en
5

Bron: ANP persbericht 21-10-2010
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Dell zette de PC waardeketen op zijn kop door alleen in opdracht (geen voorraad) en alleen
rechtstreeks (zonder winkels) te leveren. Je moet echter wel blijven ontwikkelen en innoveren en dat
doen ze door nu een forse positie op te bouwen in de indirecte distributie.

10

een niet onaanzienlijk bedrag verdiend aan de scheermesjes. Een overigens zeer ongebruikelijk en
met veel scepsis ontvangen concept in die tijd. Een concept dat daarna dankbaar is overgenomen
door de aanbieders van mobiele telefonie. De gratis telefoons worden meer dan goedgemaakt door
de prijs per minuut die klanten betalen. Op het hoogtepunt van de “credit crunch” waren de
aanbieders van mobiele telefonie de enige bedrijven die een forse winst konden laten zien.
IKEA heeft het business model in de meubelmarkt volledig op zijn kop gezet door uit te gaan van de
standaard manier van denken en handelen zoals deze in die markt toen gebruikelijk was en dit
vervolgens 180 graden te draaien. Met de resultaten die iedereen nu voor de eerste keer mag
aanschouwen: het resultaat over 2009 is voor de eerste keer bekendgemaakt op 2,5 miljard. Niet
slecht op een omzet van ruim 23 miljard. De marge over de afgelopen 10 jaar varieert dan ook tussen
de 10 en 13%. 6 Dat kan de beloning zijn wanneer een onderneming denkt in alternatieve en
innovatieve business modellen.
Ook de markt van vliegtickets is fundamenteel veranderd. Kwamen en komen de traditionele
aanbieders niet verder dan variëren rondom serviceniveau en vertrektijd (Royal Class, Business class
of Economy, weekend of door de week), aanbieders als Virgin, EasyJet, Ryanair en Air Berlin laten
zien dat business model innovation een bedrijfstak volledig op zijn kop kan zetten: staanplaatsen,
betalen voor een plek vooraan in de wachtrij, betalen voor het toilet? Niets is te gek in de gedachten
van deze business model innovators die nu samen goed zijn voor ongeveer 20 tot 25 procent
marktaandeel.
Flickr, Youtube, Google, Facebook en Skype zijn wat voorbeelden van business model innovators die
goed hebben nagedacht over de volgens insiders volstrekt onaantastbare vertrekpunten.
Vertrekpunten zoals je geeft niets voor niets weg, je houdt het model gesloten, je vraagt klanten niet
om informatie en uitwisseling. Uitgangspunten die door alle partijen 180 graden op zijn kop zijn gezet
met verrassende resultaten.
In de financiële dienstverlening lijkt het wel of het innoveren met business modellen een stuk lastiger
is. Ophen vermogensbeheer (1% kosten), Inshared (winstdeling), Ditzo zijn enkele voorbeelden van
Nederlandse Financials die op het eerste gezicht innovatief hebben nagedacht over het gangbare
business model in de markt. Maar zelfs daarover verschillen de meningen. We zien niet zo erg veel
innovatieve business modellen, vaker komt de innovatie van buiten de branche (Kruidvat, Hema). En
toch ligt in business model innovation het antwoord op de vraag hoe Financials de klant weer kunnen
herontdekken in denken en handelen zodat de klant weer echt centraal komt te staan, hoe markten
weer ontwikkeld kunnen worden, marktaandelen weer kunnen groeien en hoe Financials weer tot
gezonde(re) resultaten kunnen komen. Business model Innovation zorgt voor marktdoorbraken en
voor strategische vernieuwing.

6

Bron: ANP persbericht IKEA van 1 oktober 2010
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Maar hoe werkt business model innovation dan? Laten we eens naar de aanpak kijken die
Vision>Decision in de praktijk heeft ontwikkeld. Een aanpak die bestaat uit 5 heldere stappen.
Stappen die overigens nooit standaard kunnen zijn omdat elke markt en elke organisatie uniek is.
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(Re)Design van het Business Model in 5 heldere stappen.
Het Business Model Innovation proces van Vision>Decision bestaat uit 5 heldere stappen:

Figuur 8 De 5 stappen voor Business model Innovation.

1.

De Basis: het huidige dominante business model in de markt en het eigen business model in kaart
brengen.

2.

De Scan: een strategische scan van de voor de onderneming relevante omgeving.

3.

De Beslissing: na zorgvuldige analyse een beslissing nemen om een nieuw business model te
ontwerpen, te herontwerpen of gewoon niets doen.

4.

De Aanpak: het procesontwerp en de veranderaanpak in beeld brengen.
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5. De Innovatie: het eigenlijke business model innovation proces.
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Stap

1 De Basis: : het huidige dominante business model in de markt en het

eigen business model in kaart brengen.

De start en eerste stap bij business model innovation lijkt
eigenlijk een hele simpele: begrijp het dominante business
model van de markt en het eigen business model. Zonder dit
begrip blijkt het erg lastig om alternatieve modellen in kaart te
kunnen brengen of zodanige wijzigingen aan te brengen die
voor doorbraken kunnen zorgen. In de praktijk blijkt dat echter
nog niet zo mee te vallen: gezamenlijk begrip en vooral het
gezamenlijk doorleven is niet zo een twee drie bereikt. Het is
dan ook redelijk lastig om met elkaar tot een gedeelde, juiste en
heldere weergave te komen van zowel het eigen business
model als dat van de markt. Dit is dan ook een exercitie die niet in “splendid isolation” binnen een
management team even ingevuld kan worden op een vrijdagmiddag. Om een goed beeld te krijgen
van het eigen business model is het noodzakelijk om workshops en werksessies te organiseren met
management en met medewerkers (die vaak een verrassend helder beeld hebben van bijvoorbeeld
de waardepropositie van de organisatie), aangevuld met gerichte analyses. In de praktijk blijkt dat
aanvullende interviews of workshops met klanten een helder beeld op kunnen leveren van het
business model van de onderneming. Dat lijkt vreemd: niemand begrijpt toch het eigen business
model beter dan de eigen mensen? Vaak echter weten klanten haarfijn aan te geven waar de
essentie van het model ligt omdat zij meer afstand hebben en toch ook verbonden zijn met de
onderneming.
Gelijktijdig wordt het dominante business model van de markt in beeld gebracht door middel van
gerichte analyses en workshops. Dat ontstaat niet ineens, maar door een aantal business modellen in
kaart te brengen van dominante marktpartijen, een aantal niche spelers en uitdagers in de markt.
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Door deze beelden samen te voegen en vooral te doorleven ontstaat dan een beeld van het meest
dominante business model in de markt. Dit vormt de basis om, samen met het in kaart gebrachte
eigen model, te kunnen werken aan innovatieve en alternatieve modellen. Maar voordat het zover is,
eerst nog de strategische scan.
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Stap

2 De Scan: een strategische scan van de voor de onderneming

relevante omgeving.

Het business model is ontstaan binnen een bepaalde
marktcontext. Om straks echt vernieuwende business
modellen in kaart te kunnen brengen is het nodig om grip te
krijgen op de huidige en toekomstige structuur van de markt.
Het gaat dan niet om een soort volledige externe analyse
inclusief SWOT zoals we deze gebruiken in een strategisch
plan, maar wel om een scan van de belangrijkste elementen
die de huidige marktstructuur bepalen én de essentiële trends
die de toekomstige structuur vormgeven.
Trends worden opgebouwd door stevige interactie in workshops met de eigen medewerkers, door
blogs in te zetten, door deskresearch uit te voeren en door interviews te houden met mensen die de
markt door en door kennen en met mensen die daar vanuit een heel andere manier naar kijken.
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De huidige structuur wordt op hoofdlijnen in kaart gebracht door verschillende modellen met elkaar
in verband te brengen. Dat vormt de basis om met elkaar gerichte discussies te kunnen hebben over
de essentie van de huidige markt en de verdere ontwikkeling. Het opsommen van
structuurelementen en trends is daarvoor niet genoeg, het gaat om het gezamenlijk toekennen van
strategische betekenis aan die elementen. Betekenis die van belang is om een goede beslissing te
kunnen nemen voor verdere actie.
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Stap

3 De Beslissing: Design of Redesign?

Uit de voorafgaande 2 stappen kunnen verschillende conclusies
worden getrokken. Naast het fundamenteel wijzigen van het
business model zijn er immers ook andere mogelijkheden die
voortkomen uit een grondige analyse van het huidige business
model en de marktstructuur. Een helder beeld van het eigen
business model en dat van de markt kan immers ook tot de
conclusie leiden om op dit moment geen actie te ondernemen
omdat zowel de scan van de huidige marktstructuur als de
trendanalyse aangeeft dat het huidige model ook in de toekomst
een robuust antwoord geeft op de marktvraag. Maar in de meeste
gevallen leiden de voorafgaande 2 stappen bijna altijd tot stappen
om het business model aan te passen of te zoeken naar alternatieve modellen die voor een doorbraak in de
markt kunnen zorgen en de organisatie (weer) op de kaart zetten.

Figuur 9 Design of Re-design?
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Om deze mogelijkheden gestructureerd met elkaar te kunnen bespreken gebruiken wij het volgende model. Op
de horizontale as vinden we de mate waarin het huidige business model in de markt onderscheidend is. Op de
verticale as treffen we de te verwachten veranderingen in de marktstructuur aan. Combineren we deze twee
gezichtspunten dan onderscheiden wij 4 mogelijke acties om het business model te (her)ontwerpen.
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Het huidige business model is niet voldoende onderscheidend in de markt om een
echt concurrentievoordeel te kunnen vasthouden of te behalen. De verwachting is
tevens dat de marktstructuur op basis van de strategische scan resultaten fors zal
gaan wijzigen. Een radicaal ander business model is dan ook noodzakelijk. Er wordt
afscheid genomen van het huidige business model: Radical Design.

Het huidige business model is voldoende onderscheidend in de markt. Er is sprake
van een stevig concurrentievoordeel. De verwachting is echter dat de
marktstructuur fundamenteel gaat wijzigen. Het herontwerpen van het business
model op een zodanige manier dat dit model de toekomstige uitdagingen aan kan
vormt de noodzakelijke actie: Redesign.

Het huidige model is weliswaar niet écht onderscheidend in de markt, de kans dat
de structuur van de markt echt gaat wijzigen wordt als niet al te hoog ingeschat. De
combinatie van deze twee gezichtspunten geeft richting aan Adaptive Design: kijk
goed naar wat concurrenten doen, adapteer en integreer dit in het huidige business
model.
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Het huidige business model is voldoende onderscheidend in de markt om een echt
concurrentievoordeel te kunnen vasthouden of te behalen. De verwachting is
echter niet dat de marktstructuur fundamenteel gaat wijzigen. Het business
model vasthouden, verfijnen en verder optimaliseren is de meest voor de hand
liggende actie in dit geval: Design to Improve.
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Stap

4 De Aanpak: het ontwerp van het proces en de veranderaanpak .
Het spreekt voor zich dat de 4 mogelijke acties uit de voorafgaande
stap allen een geheel andere impact hebben. Design to Improve
vereist immers een heel ander proces dan Radical Design. Een ander
proces maar tevens ook een andere veranderaanpak.

Het veranderen van het business model, al is het nog maar op
papier of in gesprekken, zet een verandering in gang binnen de
organisatie. Nadenken en vooral met elkaar met scherpte
communiceren over de mogelijke, de gewenste en de minder
gewenste gevolgen is in deze stap absoluut noodzakelijk nog
voordat er daadwerkelijk aan het ontwerpen van een nieuw of
vernieuwd business model gewerkt kan gaan worden. Elke
organisatie kent immers een eigen manier om met veranderingen om te gaan. Weerstand of juist omarming
kent niet altijd dezelfde dynamiek.
Om de noodzakelijke veranderaanpak te expliciteren gebruiken wij het onderstaande model. Het model
combineert de benadering uit de Situationeel Leiderschaps theorie van Paul Blanchard7 en de kleuren/
verandertypering van Leon De Caluwe8. Zo ontstaat een speelveld om expliciet over het veranderen van het
business model met elkaar te kunnen communiceren. Zonder een expliciete veranderaanpak is de kans dat de
verandering in het business model binnen de organisatie daadwerkelijk gaat landen vrijwel nul.
Het model gaat uit van 2 essentiële elementen: de betrokkenheid van mensen binnen de organisatie om te
veranderen (willen veranderen) en de aanwezige competenties om te veranderen (kunnen veranderen).
Combineren wij dit met de karakteristieken van de organisatie dan ontstaat het volgende beeld. Door het te
hebben over de gewenste veranderaanpak, is de kans veel groter dat er daadwerkelijk een succesvol business
model wordt ontwikkeld dat ook
met succes wordt
geïmplementeerd.

7
8

Figuur 10 De veranderaanpak afstemmen op de dominante
organisatiecultuur.

Dr. Paul Hersey. Situationeel Leiderschap.
Prof. Dr. Léon de Caluwé in zijn boek Leren Veranderen (druk 2010) en tijdens de colleges

verandermanagement op Nijenrode (2009)

© Vision>Decision, 2021

Belangrijk hierin is dus het
gesprek: hoe willen we er voor
zorgen dat de gewenste
ontwikkeling en verandering in
het business model ook echt
gaat landen door gebruik te
maken van verandermethodieken, aanpak, inrichting
en taal die past bij de manier
waarop de organisatie gewend
is om veranderingen te
effectueren. Als dit goed in
beeld is gebracht dan kan stap 5 ingegaan
worden: Business Model Innovation.
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Stap

5: Business Model Innovation.
Wanneer er helderheid is over het huidige business model, de
veranderingen in de context, de noodzakelijke innovatie intensiteit
en de veranderaanpak dan kan het ontwerpproces om een ander
business model te ontwerpen gestart worden. Vaak zijn er echter al
in een veel vroeger stadium mogelijke alternatieve business
modellen impliciet in beeld gekomen. In deze stap worden deze dan
meer uitgewerkt en expliciet gemaakt. Zorg er dus voor dat er een
centraal punt is waar ideeën die in een eerder stadium opgekomen
zijn, kunnen worden vastgehouden.

Het spreekt voor zich dat elke aanvliegroute (radical design> design to improve) een andere aanpak vergt, met
andere methodieken, een andere tijdslijn, andere investeringen en andere mensen en delen van de organisatie.
Het constant verbeteren van het business model heeft nu eenmaal een veel minder grote impact en vergt veel
minder investeringen dan een radicale aanpak van het business model.

Wat elke aanpak echter gemeenschappelijk heeft zijn de volgende 10 punten. Tien punten die samen zijn te
vatten in 2 boodschappen: zorg voor een hoge mate aan participatie en het veelvuldig combineren van
creativiteit met rationaliteit.
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Figuur 11 Aanpak verschilt qua investeringen en impact.
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Het combineren van rationaliteit met een hoge mate aan creativiteit zorgt voor energie.
Denken over alternatieve business modellen en het ontwerpen daarvan is maar deels een rationeel
proces. Intuïtie en creativiteit zijn in deze fase enorm belangrijk. Laat dit ook echt toe in het proces en
zorg voor voldoende afwisseling tussen de noodzakelijke ratio en het zoveel mogelijk gebruik maken
van innovatieve werkvormen die energie en ruimte in denken genereren.

2.

Geen lineair proces maar een fuzzy proces is de realiteit.
In deze fase wissel lineariteit, ogenschijnlijke chaos en iteratie elkaar af. Alles lijkt wel lineair maar is
het zeker niet, het is van belang om dit te onderkennen en hier ruimte voor te maken.

3.

Kwantiteit zorgt voor kwaliteit is een prettig vertrekpunt.
In eerste instantie is het belangrijk om zoveel mogelijk alternatieve business modellen te genereren.
Dat betekent dat een hoge mate aan creativiteit noodzakelijk is én een lage mate aan kritische
geluiden in eerste aanzet. Uit kwantiteit komt bijna vanzelf het meest aansprekende business model
of een aantal modellen naar voren. Uit een te snelle beperking komt zelden een business model naar
voren dat tot doorbraken in de markt kan gaan zorgen. Uitstel van oordeel is dan ook een belangrijk
element voor de ontwikkelaars en de procesbegeleider.

4.

Geef en neem de ruimte: een organisatie weet meer dan de top alleen.
Participatie in het (her)ontwerpen van het business model door een flink deel van de organisatie
werkt niet alleen uitstekend om veel en creatieve ideeën te genereren maar werkt tevens verbindend
en legt de basis voor een succesvol veranderproces en een succesvolle implementatie. Benoem dus
geen klein “elite” groepje die een business model in “splendid isolation” vormgeeft maar zorg voor
actieve participatie door medewerkers in workshops. Zorg ervoor dat de denkkracht van de
organisatie ontsloten wordt.

5.

Alle communicatiemiddelen worden ingezet.
Actieve participatie door de organisatie vraagt om de inzet van veel en verschillende
communicatiemiddelen. Zet de meer gebruikelijke middelen in, maar zorg er tevens voor dat social
media (met af te schermen groepen) en blogs worden ingezet. Geen eenrichtingsverkeer dus maar
een open vorm van communiceren waarbij management en medewerkers veelvuldig en actief
betrokken worden bij het vraagstuk en de oplossing.

6.

Klanten, niet klanten en ex klanten zijn een belangrijke bron voor inspiratie.
Klanten, ex klanten en niet klanten vormen een belangrijke bron om goede informatie te verkrijgen
over de logica en de meerwaarde in de ogen van de klant van het huidige business model. Deze
groepen kunnen vaak ook prima aangeven waar het in het business model aan schort, waar
concurrenten andere keuzes hebben gemaakt en welk business model in hun ogen daadwerkelijke
meerwaarde nu en in de toekomst creëert. Betrek dus deze 3 groepen in het ontwikkelproces. Verlaat
de veel gebruikte logica om met een uitgewerkt idee een consumententest te doen in een
eindstadium waar eigenlijk niet veel meer valt te veranderen.

7.

Beter goed gestolen dan slecht bedacht vormt een goede start voor business model innovatie.
Breng de business modellen van concurrenten, mogelijke concurrenten en zijdelingse concurrenten
op hoofdlijnen in beeld. Begrijp deze modellen en kijk vooral naar de waardepropositie, maak er geen
exercitie om de exercitie van. Kijk naar andere bedrijfstakken en de daar dominante modellen, vertaal
deze naar de eigen markt. Gebruik deze gegevens om zelf op ideeën te komen, Ideeën die gebruikt
kunnen worden om het huidige business model aan te passen (adaptive design) of om op patroon
doorbrekende ideeën te komen.

© Vision>Decision, 2021

1.
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8.

Het draait om de coherentie in het business model.
Wij komen nog wel eens tegen dat een business model op zích wel klopt in de onderdelen, maar niet
klopt als geheel. Het komt tevens voor dat de waardepropositie en de vertaling naar een
verdienmodel en de klantcontactstrategie in essentie elkaar eigenlijk alleen maar tegenwerken. Een
ongeloofaardige propositie in de markt en in de eigen organisatie is dan het gevolg. Besteed dus
aandacht aan het coherente, aan het geheel. Klopt het als totaal, “voelt” het ook goed (hoe vaag dit
ook mag klinken). Alleen een business model dat in de onderdelen elkaar aanvult en ook klopt heeft
kans op succes.

9.

Een verhaal en een beeld communiceren beter dan woorden.
Mensen hebben meer met beelden en verhalen dan met woorden en losse items en logica. Vertaal
het business model en de tussenliggende business modellen in beelden (met moodboards en
schetsen) en compacte verhalen die het verhaal vertellen vanuit het perspectief van stakeholders.
Dan blijkt het ook veel eenvoudiger om te checken op de genoemde coherentie.

10. Neem de tijd, de toekomst wacht wel even. Ga niet te snel voor hét ultieme business model.
We hebben haast en dat is ook terecht, de markt wacht niet op organisaties die weifelen en altijd te
laat komen, maar de markt wacht ook niet op business modellen die niet kloppen en geen
meerwaarde bieden in de ogen van de klant. De organisatie die met een onvoltooid business model
aan de slag gaat heeft heel wat tussentijds reparatiewerk te managen. Zorg er dan ook voor dat er
voldoende tijd beschikbaar is om het business model aan een stress test te onderwerpen, te
herontwerpen en als dat nodig is weer te herontwerpen. Wees ook niet te snel tevreden en wordt
zeker niet te snel verliefd op hét ultieme business model.

Tot slot: wat levert Business Model Innovation op?
Business Model Innovation is eigenlijk iets dat op geen enkele strategische agenda van management en directie
mag ontbreken. Managers hebben eigenlijk maar 3 dingen écht te managen: de visie, mensen en het business
model. En toch is er niemand die eigenaar is van het business model. Gezamenlijk aan het business model
werken en ontwerpen zorgt er dan ook voor dat:

Ø De organisatie als geheel de verantwoordelijkheid voelt en ziet voor het business model.
Ø De klantfocus in zeer belangrijke mate toeneemt en er een echte waardepropositie is.

Ø Er een kans is om te ontsnappen uit de huidige minder florissante marktsetting in de financiële
dienstverlening.
Ø Er een scherp acterende organisatie ontstaat met een heldere focus waardoor er gerichter gestuurd
kan worden op kosten en opbrengsten.
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Ø Er een verdedigbaar concurrentievoordeel ontstaat.
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GEÏNTERESSEERD, MEER WETEN?

Neem dan even contact op, dan plannen wij een moment om elkaar te kunnen spreken of kijken samen
naar het plannen een (video) call.

Kijk anders ook nog even op de website van Vision>Decision. Daar wordt verder ingegaan op
effectieve visie- en besluitvormingsprocessen in Strategy & Change, zijn publicaties & tools
beschikbaar en vind je gelijksoortige onderwerpen als de hier geschetste aanpak in het Game-change
blog.
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Nieuwsgierig naar de ervaringen van organisaties die zich door Vision>Decision hebben laten
begeleiden in hun ambitie om hun visie en besluitvorming naar het volgende niveau te tillen? Kijk dan
even bij trackrecord op de website.
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Dit is een publicatie van Vision and Decision B.V. te Maarssen.
VISION>DECISION HELPT MANAGEMENTTEAMS EN ORGANISATIES OM
HET VERSCHIL IN DE MARKT EN DE ORGANISATIE TE MAKEN: CREATING
GAME CHANGING TEAMS & ORGANIZATIONS.

Niet het oplossen van de vraagstukken van gisteren met het denken en het
gereedschap van vandaag, maar het vormgeven van de toekomst met
patroondoorbrekend denken en systematische visie- en besluitvorming staat
hierin centraal.
Vision>Decision is door Frank Groot in 2006 opgericht om organisaties en
managers te ondersteunen bij het realiseren van een organisatie die de regels van het spel herschrijft. Comakership staat centraal in onze aanpak, daarom zetten wij interactieve werkvormen in tijdens zorgvuldig
ontworpen en geregisseerde workshops als veranderinstrument. Om voor de organisatie concrete resultaten te
behalen combineren wij in onze aanpak altijd rationaliteit met creativiteit. Rationaliteit levert houvast en
richting, creativiteit geeft ruimte om paden te verkennen die nog niet zijn platgetreden. Die combinatie zorgt
voor de mogelijkheid om echt strategisch te kunnen vernieuwen in de markt en binnen de eigen organisatie. Zo
combineren wij bekend terrein met onbekende paden: de basis voor GameChange.
Wij richten ons bij GameChanging op Decision Makers binnen organisaties: Bestuurders, Directeuren en SeniorManagers die richting kunnen geven aan strategische uitdagingen die voor de toekomst van een organisatie
bepalend zijn.
Dit White Paper is geschreven door Frank Groot. Frank Groot is oprichter en
directeur van Vision>Decision met 25 jaar managementervaring en meer dan
20 jaar advieservaring. Een ervaren adviseur, procesbegeleider, coach en
trainer die weet hoe zorgvuldige voorbereiding en een juiste setting het
verschil kan maken. Hij heeft tot nu toe meer dan 500 workshops in meer
dan 70 adviesprojecten op het gebied van change, visievorming, strategie,
business-innovatie, en de verdere professionalisering van managementteams
mogen begeleiden. Faciliterend en adviserend, maar ook duidelijk richting
gevend wanneer een gerichte interventie kan helpen om concrete
eindresultaten te bereiken in boardrooms en daarbuiten.
Frank Groot is bedrijfskundige, een van de 106 door de European Marketing
Certification Foundation (EMCF) gecertificeerde Register Marketeers, gecertificeerd procesbegeleider van
innovatieprocessen, gecertificeerd NLP-Mastercoach, gecertificeerd MBTI-coach en gecertificeerd
intervisiebegeleider.
Buitenweg 34

frank.groot@visiondecision.nl

3602 PS Maarssen.
Skype: visiondecision

Telefoon: 0346-215482. Mobiel: 06 413 41530
Twitter: @FrankNMGroot
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De modellen, de fasering en de aanpak die in dit document worden beschreven, zijn intellectueel eigendom van
Vision and Decision B.V. en mogen niet zonder toestemming in welke vorm dan ook worden gebruikt, toegepast
of gepubliceerd worden, in het geheel of in delen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vision and
Decision B.V. te Maarssen.
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