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Gemeenschappelijk betaalverkeer om betrouwbaar onderling te kunnen
handelen en ruilen: Wisselbank, Visa en GCash
Gemeenschappelijk bankieren om dagelijks geld op te nemen en te betalen
in de gemeenschap: Mit Ghamr, Svenska Handelsbanken en Umpqua Bank
Samen financieren om middelen te vinden om te kunnen ondernemen:
Crédit Coopératif, BRI en SKS
Samen investeren om rendement te maken om morgen van te kunnen
leven: Pensioenfonds Rotterdamse Roeiers, Kickstarter en Leapfrog
Dagelijkse risico’s delen om tegenslagen te voorkomen, delen en repareren:
Centraal Beheer, Interpolis en Google
Bijzondere risico’s delen om ook de grote rampen te kunnen absorberen:
Lloyd’s, AIG en Credit Suisse
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Veel bestaande businessmodellen van banken en verzekeraars zijn niet toekomstvast. Er is een doorbraak nodig om weer te gaan ondernemen vanuit hernieuwd
vertrouwen. Dat vraagt om briljante businessmodellen, gedreven vanuit visie.
Businessmodellen die waarde creëren voor alle stakeholders: klant, medewerker,
aandeelhouder en maatschappij.
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De reeks van nu al 45 briljante businessmodellen!
Briljante Businessmodellen in Finance is het derde boek in de reeks van Briljante businessmodellen. Briljante businessmodellen is ontstaan vanuit de fascinatie voor bedrijven die
het echt anders doen en al hun stakeholders gelukkig maken.
In 2013 is de zoektocht gestart en is Briljante businessmodellen gepubliceerd. Een rijke verzameling van 16 bedrijven uit binnen en buitenland, uit het nu en uit het verleden.
Eerste selectiecriterium voor deze cases was: zijn we er zelf enthousiast over? .
Vanuit deze brede inspiratie kun je ervaren hoe:
• VOC & Raiffeisen het fundament hebben gelegd voor NV en coöperatie.
• Efteling & AFC Ajax onuitwisbare herinneringen maken.
• Ristorante D’O & Iittala het verhaal op tafel krijgen.
• Albert Heijn & Home Plus bieden wat mensen nog niet weten te willen.
• Duvel & Illy b(r)ouwen met ambachtelijke producten.
• IKEA & LinkedIn de klant aan het werk zetten.
• Zara & Zappos klantcontact de macht geven.
• Aravind & NH zorg aan veel meer klanten bieden voor lagere prijzen.

5

Aansluitend is gekeken naar welke doorbraken in de zorg nodig zijn, om een goede,
toegankelijke en betaalbare zorg te houden. Er zijn organisaties gezocht die in de praktijk aten zien hoe je die doorbraken creëert. De focus ligt hier op het verbeteren van de
zorgbehandelingen en de gezondheid voor mensen. In 2014 verscheen Briljante Businessmodellen in de Zorg:
• Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, DHAN, Proveniershofjes en Stiftung Liebenau
solidariteit en onderlinge samenwerking versterken.
• Discovery, PatientsLikeMe, Ryhov en Jaipur Foot preventie en zelfmanagement laten
werken.
• UCLA, Parkinsonnet, Laastari, Patrick Lund informatie en dagelijkse zorg rond de
patiënt organiseren.
• Shouldice, ThedaCare, MayoClinic en Princess Margaret Hospital differentiatie van
specialistische zorg waarmaken.
• BerylHealth, M-Pesa, Kaiser Permanente en Healthways service en gezondheidswinst centraal zetten.
Na zorg en gezondheid is met dit boek de focus verplaatst naar bankieren en verzekeren. Vanuit de waarneming dat dit gebied voorziet in de elementaire behoefte aan
ruimte om te ondernemen en tegelijkertijd continuïteit biedt in het leven en de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd stelden we vast dat bankieren en verzekeren onder vuur ligt en
zichzelf opnieuw uit moet vinden. Om recht te doen aan de lessen en basisideeën uit het
verleden en de frisse ideeën voor de toekomst is nu expliciet gekeken naar verleden,
heden en toekomst in 19 briljante businessmodellen voor zes ﬁnanciële basisbehoeften.
En in 2016 Briljante Businessmodellen in Voeding? Waarin bedrijven die gezonde voeding
toegankelijk en schaalbaar weten te maken centraal staan.
Ondertussen wordt de zoektocht op alle terreinen online voortgezet en verbreed.
We nodigen u graag uit op www.wikibusinessmodels.nl
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Inleiding
‘All you have to do is write one true sentence.’
– ernest hemingway
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In 2013 hebben we de resultaten van onze zoektocht naar inspirerende organisaties in
allerlei sectoren vastgelegd in het boek Briljante Businessmodellen.1 Dat was een zoektocht
op basis van onze fascinatie voor organisaties die echt verschil maken in hun wereld.
Bedrijven die de regels van het spel veranderen en hele markten op hun kop zetten.
Organisaties die oprecht boven hun eigenbelang uit weten te stijgen om waarde te creëren voor hun klanten en de maatschappij. Paradoxaal genoeg worden ze juist daardoor
ook zeer succesvol voor medewerkers en aandeelhouders. Eenvoudig gezegd maken
dergelijke organisaties alle betrokkenen gelukkig, wat weer resulteert in waarde voor
het bedrijf.
We zochten en vonden bedrijven die zich kenmerken door baanbrekende, zichzelf versterkende waardecreatie voor alle stakeholders. De harde eis in de selectie was: de waardecreatie moet meetbaar en aantoonbaar zijn. Concreet gezegd: we zochten bedrijven
die én winst maken, én zeer loyale klanten hebben, én zeer tevreden medewerkers
hebben, én een bijdrage leveren aan de maatschappij. Bedrijven die op deze manier
waarde creëren, móeten wel briljant zijn. Maar hoe doen ze dat? Briljante businessmodellen blijken uniek op drie kenmerken die zich fasegewijs ontvouwen in de tijd, zo was
onze conclusie in Briljante Businessmodellen:
1 Ze zijn gedreven vanuit visie: Ze zijn gestart vanuit de visie dat dingen echt anders
moeten. Briljante businessmodellen worden inside out gedreven door hun ambitie om
de wereld te veranderen. Ze willen niet alleen outside in voldoen aan bestaande marktbehoeften, maar willen zélf bron zijn van nieuwe markten en behoeften. Vervolgens
hebben ze hun merkpositionering gebaseerd op hun hun visie.
2 Ze zijn volhardend in het businessmodel: Ze blinken uit in ondernemerschap en creativiteit. Bedrijven met briljante businessmodellen doen alles om de visie te realiseren. De ambities en merkbeloften zijn structureel en extreem consistent verankerd in
de bedrijfsvoering, de organisatie en de samenwerking met partners. Zo kunnen ze
duurzaam, onderscheidend en rendabel worden waargemaakt.
3 Ze zijn baanbrekend voor en door stakeholders: Ze veranderen op basis van kenmerk 1 en 2 de markt, het leven van stakeholders en de spelregels van de bedrijfstak.
Briljante businessmodellen maken het onmogelijke mogelijk door conventies te
doorbreken en verrassende paradoxen te creëren waar ooit tegenstellingen leken te
bestaan. Dit wordt niet alleen zichtbaar in wat de bedrijven doen voor hun stakeholders, maar ook in wat de stakeholders vervolgens doen voor de bedrijven.
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Kortom, een briljant businessmodel komt voort uit visie. Vervolgens moet dat consistent worden doorvertaald, verankerd en vastgehouden in het businessmodel (wat niet
altijd makkelijk is). Daarna moet dat leiden tot succes voor en door stakeholders. Deze
zijn daarom bereid ook weer meer terug te doen en te investeren in energie en materie.
Hierdoor ontstaat een zelfversterkende en -ﬁnancierende spiraal. De organisatie kan
haar impact verbreden voor klanten, medewerkers en de maatschappij én daar worden
ook de eigenaren weer beter van. Dit is bijzonder en waardevol.

9

Onze zoektocht naar briljante businessmodellen vervolgde zich in 2014 speciﬁek in de
zorgsector. Hier zijn we gestart vanuit een omgekeerd perspectief. Waar we eerst keken
naar briljante bedrijven en vervolgens ontdekten hoe die de wereld beter maakten,
begonnen we nu met de gewenste verbeteringen in de wereld en zochten we briljante
businessmodellen die lieten zien hoe dit kan. Eén van de grootste mondiale uitdagingen
van dit moment is het betaalbaar en toegankelijk houden van kwalitatief goede zorg
voor iedereen. We formuleerden de vijf doorbraken die hiervoor nodig zijn. Vervolgens
zijn we gaan zoeken naar bedrijven en organisaties die de gevraagde veranderingen
waarmaken en daarmee een inspirerend voorbeeld vormen om de gewenste doorbraken
ook te realiseren. En deze voorbeelden hebben we gevonden: organisaties die voor het
zelfde geld fundamenteel meer zorg leveren, van betere kwaliteit en/of met veel meer
impact op de gezondheid. Die zorg leveren ze zelf, maar bijvoorbeeld ook door klanten
en patiënten een structureel andere rol te geven in het managen van de zorg en gezondheid voor zichzelf en anderen. Juist in deze uitdagende tijden hebben we dit soort briljante businessmodellen nodig om onze zorg en gezondheid te verbeteren. Niet om te
kopiëren, maar ter lering en inspiratie. Inspiratie die nodig is om de oplossingen te
vinden om zorg en gezondheid echt duurzaam te verbeteren.
Er zijn meer terreinen waar baanbrekende nieuwe oplossingen en briljante businessmodellen noodzakelijk zijn. En onze zoektocht is online en ofﬂine voortgezet, met hulp
van vele anderen. Met dit boek is het vizier gericht op ﬁnance. Bankieren en verzekeren
kenden zeker het afgelopen decennium een turbulente periode. Er was een enorme keldering in de economie en enkele schijnbaar onaantastbare organisaties konden zich
niet zelfstandig staande houden. Het wantrouwen van klanten groeide en dat was vaak
ook wel terecht. Het was bovendien niet de eerste keer dat dit gebeurde. De geschiedenis heeft meerdere malen laten zien dat er in de ﬁnanciële sector turbulente tijden
kunnen voorkomen. Denk alleen al aan de beurskrach van 1929. Waar is het in 2008 en
op vergelijkbare eerdere momenten verkeerd gegaan? Veel verzekeraars en banken zijn
ooit gestart vanuit een maatschappelijke behoefte met een nobel, gezamenlijk initiatief.
Dat kan bijvoorbeeld zijn: zekerheid leveren om je zorg te kunnen betalen of de schade
van een ongeluk; geld lenen om mee te ondernemen of een huis te betalen; het opbou-
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wen van een pensioen voor als je later stopt met werken. Dat zijn zeer belangrijke, fundamentele zaken die zekerheid en continuïteit geven in het leven van mensen.
Veel ﬁnanciële dienstverleners lijken nu, een paar decennia of eeuwen na hun oprichting, niet meer te worden gewaardeerd en vertrouwd in deze rollen. Ze worden verweten
dat ze te veel bezig zijn met zichzelf: hun eigen voortbestaan, zekerheid en winst. Het
regent klachten van klanten en publiek, via de media, de politiek en zelfs rechtbanken.
Die klachten klinken des te harder, omdat het maatschappelijk belang van ﬁnanciële
zekerheid en continuïteit onverminderd groot is. De vaak harde kritiek is er juist omdat
het gaat om cruciale rollen waarvoor mensen afhankelijk zijn van goed functionerende
ﬁnanciële instellingen. Dit wordt pijnlijk zichtbaar als de overheid zich in tijden van
crisis vanwege het maatschappelijk belang genoodzaakt ziet om organisaties te redden
met gemeenschapsgeld. Wat is er nodig om briljant te blijven in deze sector? Wat hebben
mensen en bedrijven nodig om continuïteit te borgen, om recht te doen aan de wortels
van de organisatie én om te blijven innoveren voor morgen? Wat zijn de mentale overeenkomsten en verantwoordelijkheden die gelukkig stemmen, waarbij voor iedereen transparant is wat hij krijgt en geeft? Wat is er nodig om gebalanceerde toegevoegde waarde te
leveren voor alle betrokkenen op de lange termijn en te voorkomen dat medewerkers of
aandeelhouders zich op de korte termijn verrijken ten koste van klanten? Hoe creëer je
een balans waarbij het voor de klanten en de maatschappij duidelijk is dat er een gezamenlijke verplichting is voor de toekomst? Kortom, we hadden nog wel wat vragen ...
We hebben ons ten doel gesteld om steeds de kern en relevantie te begrijpen van de
ﬁnanciële dienstverlening die in de cases wordt geleverd. Daarom hebben we gekeken
naar zes vormen van ﬁnanciële dienstverlening, die elk een eigen rol spelen in het leven
van klanten, namelijk:
• Gemeenschappelijk betaalverkeer;
• Gemeenschappelijk bankieren;
• Samen ﬁnancieren;
• Samen investeren;
• Dagelijkse risico’s delen;
• Bijzondere risico’s delen.
Daarbij hadden we het gevoel dat de antwoorden voor de toekomst al verborgen liggen
in het verleden, in de oorsprong van ﬁnanciële dienstverlening. We wilden de sector
herontdekken om die vervolgens te vernieuwen, en relevant (en dus waardevol) te
maken voor morgen. Daarom zijn voor de zes vormen van ﬁnanciële dienstverlening
steeds drie briljante businessmodellen gezocht: uit het verleden, uit het heden en voor
de toekomst.
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Uiteindelijk zijn er van de meer dan driehonderd mogelijke caseorganisaties op de longlist negentien overgebleven die in dit boek zijn opgenomen. We hebben online en offline cocreatie gebruikt. We hebben gezamenlijke schrijvers- en redactieavonden georganiseerd en daarna op www.wikibusinessmodels.com verder gewerkt. De geselecteerde
organisaties zijn beschreven aan de hand van het conceptueel kader voor briljante businessmodellen dat is ontwikkeld en beschreven in de twee eerdere boeken. We hebben
geprobeerd zo goed mogelijk te begrijpen hoe de bedrijven zich in de loop der tijd
hebben ontwikkeld. Zelfs deze briljante businessmodellen hebben vaak hun minder
briljante perioden gekend en zijn moeilijke vraagstukken tegengekomen waarbij ze niet
altijd direct de juiste weg hebben gekozen. We zijn wel gecharmeerd van verhalen en het
journalistieke uitgangspunt: ‘Never let the truth get in the way of a good story.’ We hebben
hier het omgekeerde toegepast: ‘Never let a story get in the way of understanding the truth.’
We wilden ontrafelen hoe bedrijven zich hebben ontwikkeld, welke puzzels ze zijn
tegengekomen en hoe ze die hebben opgelost. Dit boek en de site zijn onze manieren
om lezers mee te nemen op de reis die deze briljante businessmodellen zelf hebben
gemaakt. We hopen dat ze jou helpen de wereld van de ﬁnanciële dienstverlening te
verbeteren, te beginnen in Nederland.

11

Het redactieteam:
Jeroen Kemperman
Jeroen Geelhoed
Jennifer op ’t Hoog

PS: Cocreatie en inspiratie stoppen nooit en ook wij willen continu blijven verbeteren.
Wij gaan door met het verzamelen van nieuwe cases en willen jou dan ook van harte
uitdagen om de case van je eigen favoriete briljante businessmodel online te delen
met de andere lezers en met de auteurs van dit boek. Grasduinen en meedoen kan
op de speciaal hiervoor ingerichte community: www.wikibusinessmodels.com.
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We hopen dat je het even leuk en fascinerend vindt om dit boek te lezen als wij, de
redactie en caseauteurs, het vonden om het te maken. Geïnspireerd door de methode
van leren van Montessori adviseren we je je energie te steken in het lezen van datgene
wat je op dat moment het meest aantrekt en dus energie teruggeeft.2 Daar sta je het
meest voor open én dat kost de minste moeite. Dat geeft dus altijd het beste resultaat op
investering. Om dat mogelijk te maken is dit boek leesbaar van A tot Z, maar kun je ook
de losse cases als collage lezen. Het boek bestaat uit de twee delen: het kader en de casebeschrijvingen.
Deel I: Kader briljante businessmodellen in ﬁnance
In Deel I wordt in hoofdstuk 1 stilgestaan bij het ontstaan van innovatie en de opkomst
en ondergang van nieuwe businessmodellen. Er staat beschreven hoe schaarste, maatschappelijke vraagstukken en nieuwe technologische mogelijkheden inspireren tot vernieuwende oplossingen. Er wordt bij stilgestaan waarom disruptieve innovatie vaak van
nieuwkomers komt en niet van de bestaande organisaties en wat dat vraagt voor businessmodelinnovatie. Vervolgens wordt nader ingegaan op de ﬁnanciële wereld en de
mate waarin hier signalen te zien zijn van dit soort disruptieve businessmodelinnovatie.
In hoofdstuk 2 t/m 4 wordt het conceptueel bedrijfskundig kader behandeld dat wordt
gebruikt om de cases te beschrijven. Conform de kenmerken van briljante businessmodellen wordt eerst stilgestaan bij de visie en merkpositionering. Op deze basis wordt
gekeken naar de marktsegmenten, waarde voor de klant, levering en operatie die de
bouwstenen vormen van het businessmodel zelf. Vervolgens wordt gekeken naar de
waarde die het businessmodel geeft aan klanten, aandeelhouders, medewerkers en de
maatschappij en wat daarvoor terug wordt gegeven aan de organisatie waarin ze elkaar
tegenkomen. In onze deﬁnitie is een businessmodel immers pas briljant als het ook
daadwerkelijk leidt tot onderscheidende waardecreatie voor alle stakeholders.
Deel II: Cases briljante businessmodellen in ﬁnance
Deel II vormt het hart van dit boek. Het echt verbeteren van ﬁnanciële dienstverlening
start met het doorgronden van de elementaire vraagstukken van (groepen) klanten en
de proposities die ze vragen. Daarom wordt achtereenvolgens gekeken naar zes vormen
van ﬁnanciële dienstverlening. Het is de uitdaging op elk van deze terreinen om op
basis van de lessen van gisteren waardevolle, transparante oplossingen te creëren voor
morgen. Daarom is voor elk van deze groepen gekeken naar het verleden, het heden en
de toekomst. Deze beschrijvingen zijn gemaakt aan de hand van het vaste kader voor
briljante businessmodellen. Achtereenvolgens wordt dus per case ingegaan op de visie
en merkpositionering, de consistente doorvertaling in het businessmodel en de resulterende waardecreatie voor alle betrokkenen.
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lees(plezier)wijzer

Tot besluit wordt in hoofdstuk 11 stilgestaan bij de lessen uit alle cases. Wat kunnen we
nu leren als we baanbrekende nieuwe businessmodellen willen bouwen in ﬁnanciële
dienstverlening die waardevol, toekomstbestendig en betrouwbaar zijn?

13

Cases
Als lezer kies je zelf waar je start, stopt en versnelt. Om te beginnen kunnen de hoofdstukken 2 t/m 4 worden overgeslagen wanneer je ons vorige boek Briljante Businessmodellen of Briljante Businessmodellen in de Zorg hebt gelezen, of als je direct door wilt naar praktijkervaringen. De cases zijn opgebouwd volgens een vaste methodiek om ze extra
toegankelijk te maken. Daarbij kunnen de cases ook worden gescand door de ﬁguren te
bestuderen en kun je daarna alsnog besluiten de tekst helemaal te lezen, of niet. Elke
case is ook op zichzelf leesbaar.
Verdiepen
We kunnen ons voorstellen dat je start met het scannen of lezen van de case uit Deel II
waar je het meest nieuwsgierig naar bent. Vervolgens hopen we dat je dan de volgende
case pakt, en zo verder gaat met lezen. Als tijdens dit lezen de behoefte ontstaat om een
stap terug te zetten en verdieping op het geheel te zoeken, dan is het tijd geworden om
terug te bladeren. Voor meer inzicht in businessmodelinnovatie en de uitdagingen in
ﬁnance lees je hoofdstuk 1, en voor verdieping per vorm van ﬁnanciële dienstverlening
benut je de eerste paragraaf van de verschillende themahoofdstukken en kan je de drie
betreffende cases allemaal lezen. Als je behoefte hebt aan inzicht in het gebruikte conceptueel model, dan blader je naar de hoofdstukken 2 t/m 4.
Snel aan de slag
Als je echt zo snel mogelijk zelf aan de slag wilt met het bouwen van een briljant businessmodel, dan is ons advies om één inspirerende case uit dit boek te nemen die dicht
bij je eigen praktijk staat. Deze kan je vervolgens delen met collega’s om samen te
bespreken wat hiervan geleerd kan worden voor je eigen organisatie.
Veel leesplezier!
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ho of ds tuk 1

Disruptie en businessmodelinnovatie3

16

1.1

Schaarste en baanbrekende oplossingen

Waar moet je zoeken als je briljante businessmodellen wilt vinden? Dat lijkt een heel
eenvoudige vraag, maar daar zit nog wel een wereld achter. Vanuit economisch perspectief zou de neiging zijn om eerst maar eens te kijken naar de plek waar de juiste en
meeste middelen zijn om te investeren in innovatie. Dat is ook een prima plek als wordt
gezocht naar optimalisatie, de beste kwaliteit en nieuwste technologie. Er zijn veel voorbeelden van dat soort clusters waar bedrijven elkaar door onderlinge concurrentie stimuleren en zo samen grenzen verleggen. Dan gaat het vaak om onderling gerelateerde
ondernemingen die elkaar aanwakkeren en versterken op basis van opwindende nieuwe
technologische mogelijkheden en oplossingen. Silicon Valley is daar een recent voorbeeld van, maar in voorgaande eeuwen waren dat in de westerse wereld bijvoorbeeld
achtereenvolgens Alexandrië, Athene, Rome, Constantinopel, Florence, Amsterdam,
London en New York.
Welvarende samenlevingen met veel kennis en middelen, zoals het rijke Westen, zijn
echter lang niet altijd een goede voedingsbodem voor echte doorbraken. Vaak slagen
juist de bedrijven en landen die de meeste middelen en beste uitgangspositie hebben er
niet in om daarmee briljante nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Juist plekken
met de minste middelen zijn een goede voedingsbodem voor disruptieve innovatie.
Vanuit schaarste wordt immers pas echt baanbrekend geïnnoveerd. Dat is altijd al zo
geweest. In het oude Griekenland bijvoorbeeld, ongeveer 2500 jaar geleden, groeide het
aantal inwoners van Athene snel, maar in de directe omgeving van de stad was maar
weinig landbouwgrond te vinden. In ieder geval niet genoeg om de gehele bevolking
mee van voedsel te kunnen voorzien. Daarom werd ervoor gekozen om uit te varen en
overzeese kolonies te stichten voor de landbouwproductie. Die kolonies werden vervolgens ook weer bronnen voor handel en de import van nieuwe ideeën en innovaties waarmee Athene nog groter zou worden. Als er geen schaarste was geweest hadden de Atheners lekker thuis kunnen blijven en was er dus veel minder gebeurd.4 Is dit een uniek
fenomeen? Absoluut niet. Ook de expansie van Rome werd aangewakkerd door de
noodzaak de stadsbevolking te voeden. Het is een terugkerend patroon in de ontwikkeling en handel van steden.5 Waar liggen de Athenes en Romes van de 21ste eeuw? In bijvoorbeeld India zijn de meest verrassende innovatieve oplossingen te vinden in zorg,
farmacie en IT. Daar wordt vaak westerse kwaliteit geleverd tegen maar 1% tot 10% van
de kosten.6 De penetratie van mobiele telefonie in bankieren en verzekeren is verder in
Afrika en Zuid-Amerika dan in Europa en Noord-Amerika. Dat geldt bijvoorbeeld ook
voor biometrische identiﬁcatie, waardoor mensen die geld willen opnemen maar die
niet kunnen schrijven, zich kunnen identiﬁceren met een vingerafdruk.
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Schaarste en de ‘bodem van de welvaartspiramide’ zijn dus zeer vruchtbaar als we op
zoek gaan naar nieuwe businessmodellen.7 Is dit verbazingwekkend? Eigenlijk niet. In
Zuidoost-Azië willen ze ook allemaal wel een smartphone, maar hebben ze veel minder
geld. Er is dus een enorm grote markt voor veel goedkopere smartphones en die komen
er dus ook. En dan is Samsung al snel te duur in vergelijking met Chinese copycats. Het
is logisch dat India baanbrekend bezig is met goedkope medicijnen en zich daar niet in
laat afremmen door wetten en verdragen. Als ze de werkzame stof niet goedkoop gaan
leveren, heeft dat nogal wat grotere gevolgen dan een verhoging van de zorgkosten, dan
gaan er heel veel mensen dood. Zoals beschreven door Christensen komt veel disruptieve innovatie niet tot stand door hightechmaatwerk dat lowtechconsumptiegoederen
overneemt, maar andersom.8 De ‘eenvoudige massaoplossing’ wordt steeds beter en
verdringt de duurdere en ingewikkelde voorgangers. Als je een briljant businessmodel
wilt vinden, moet je blijkbaar juist zoeken op de plek waar je het niet verwacht en daar
komt dan dus ook vaak de concurrentie vandaan voor bestaande bedrijven. Dat is lastig,
want je kunt toch moeilijk kijken naar alles wat je niet ziet en wat niet belangrijk lijkt.
Hoe werkt dat dan?

17

Er lijkt sprake te zijn van een basismechanisme. Het startpunt is vaak: nijpende schaarste. Als er gebrek is aan iets dan betekent dat feitelijk dat er sprake is van onvervulde
vraag. Commercieel en economisch gezien is onvervulde vraag een markt. Het omgekeerde van vraag is aanbod. Dus het heeft alles te maken met vrij elementaire economie:
schaarste creëert vraag en vraag creëert aanbod. Als dat vervolgens een extreme en
latente vraag is die alleen kan worden vervuld met baanbrekende oplossingen, dan is er
zomaar kans dat die ook ontstaan. Dankzij de Jaipur Foot bijvoorbeeld heeft al meer dan
een miljoen mensen in India een beenprothese voor maar 40 euro.9 Iemand vroeg ons
eens waarom ze dat daar wel voor elkaar hebben gekregen, terwijl het hier maar niet
lijkt te lukken om de zorgkosten te beheersen. Het beste antwoord dat we konden verzinnen is: omdat het moest! In het Westen is natuurlijk ook weleens gevraagd of zo’n
prothese niet wat goedkoper kan dan de gebruikelijke 6000 à 8000 euro per patiënt.
Maar niemand vroeg ooit om een kunstvoet voor de prijs van een etentje in een doorsnee
restaurant.
Als echte schaarste kan worden opgelost met innovatie, dan is dat een heel hoopgevende constatering. Geldt hier misschien de tegeltjeswijsheid ‘Als de nood het hoogst
is, is de redding nabij’ of de Engelse variant ‘The darkest hour is before the dawn’? Als we
kijken naar de grote economische vraagstukken en uitdagingen in de afgelopen eeuwen,
is het dan ook zo dat echte schaarste altijd is opgelost met innovatie? Laten we eens
teruggaan naar het eind van de middeleeuwen, wanneer meer dan twee derde van de
Nederlandse bevolking in de landbouw werkt. Terwijl op dat moment drie kwart van de
bewerkbare grond wordt ingezet om op te boeren, hebben toch veel mensen honger.
Tegelijkertijd groeit de bevolking razendsnel. Je hoeft geen visionair te zijn om te voorspellen dat er grote hongersnood en ondervoeding zullen ontstaan als de bevolking verdubbelt ... Toch gebeurt dat niet. Er wonen nu vijftien keer zo veel mensen in Nederland, er werkt nog maar 2% van de bevolking in de landbouw en de landbouwsector
produceert grotendeels voor de export. Ook internationaal is er minder honger dan ooit
tevoren. Ondervoeding is steeds meer een distributievraagstuk aan het worden, er is qua
hoeveelheden voedsel geen groot probleem. Er kan geconstateerd worden dat de landbouwproductie nog duurzamer en gezonder moet, maar ondertussen is er wel een
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enorm vraagstuk opgelost en kan de wereldbevolking worden gevoed. Wat is er in de
tussentijd gebeurd? De opbrengst van landbouwgrond per hectare is enorm verbeterd.
De gewassen zijn resistent gemaakt tegen een aantal aandoeningen waarmee dramatische misoogsten worden voorkomen. De bestrijdingsmiddelen zijn verbeterd waardoor
er minder gewassen verloren gaan. Door mechanisering en automatisering zijn er maar
weinig mensen meer nodig in de landbouw, en dat geldt ook in de aansluitende verpakkingsindustrie, logistiek en distributie. Schaarste creëert vraag en vraag creëert aanbod!

18

Door mechanisatie en automatisering is er geen tekort aan mensen in de landbouw,
maar ontstaat er juist overvloed. Waar blijven al die mensen dan die in de landbouw
werkten? Met de industrialisatie aan het eind van de 19de eeuw verplaatst veel productiewerk zich naar de fabrieken en trekken veel mensen dus naar de steden. Dat is ook lang
niet altijd een feest: lange dagen, lage lonen, hard, gevaarlijk en smerig werk, vaak ook
voor kinderen. Om het erger te maken lijkt het werk dat overgebleven is óók nog te
worden overgenomen door machines. Wat nu schaars wordt bij een groot deel van de
bevolking is werk en geld. Er is maatschappijbrede armoede, werkloosheid en ongelijkheid. Het gaat vast nog erger worden want ‘het grootkapitaal’ kan arbeiders vervangen
door machines. Dan moet het toch wel verkeerd gaan? Dan komen toch de hongersnood en revolutie? Wat onvermijdelijk lijkt, gebeurt niet. Er werkt nu nog maar 20% van
de bevolking in de industrie en productie. De welvaart in de westerse wereld is breed
verspreid en er is eigenlijk weinig gebrek meer aan materie en luxeproducten. De
gemiddelde levensverwachting is sinds 1900 op mondiaal niveau zelfs verdubbeld en is
nu bijna zeventig jaar. De machines en de industrialisatie hebben niet alleen het werk
overgenomen, ze zijn ook nog eens veel meer dan dat gaan doen. Het werken in een
productieomgeving in de westerse wereld is niet meer zwaar, vies en gevaarlijk en wordt
prima betaald, terwijl het aantal werkuren is verminderd. Het grote gebrek aan werk en
geld bij het grootste deel van de bevolking uit die tijd is verdwenen door innovatie.
Het zwaartepunt van de economie is verplaatst van de landbouw, via de industrie naar de
dienstensector. In eerste instantie, in de jaren tachtig, heerst daarbij een angstig gevoel.
Hoe kan een economie draaien op producten die je niet kan zien of aanraken? Zijn dat
wel producten, zijn het geen luchtbellen? Is het niet heel erg gevaarlijk als het grootste
deel van de beroepsbevolking in die luchtproductie werkt? Stel dat iemand daarachter
komt. Maakt dat de economie niet heel erg kwetsbaar? Worden die diensten zelf zo niet
onbetaalbaar? Het is voorspeld dat economieën die zo zwaar zouden leunen op dienstverlening op lange termijn in grote problemen zouden komen. Er zijn inderdaad verschillende crisissen, maar die lijken niet zozeer te maken te hebben met een te grote
dienstverlenende sector. Ook hier wordt gaandeweg een deel van het werk overgenomen
door machines en in dit geval vooral automatisering en digitalisering met een deel intelligentie. Daarbij wordt een groot deel van het werk eigenlijk belegd bij de klanten zelf,
die wel met een glimlach zijn beschreven als ‘onbetaalde, ongetrainde en ongemotiveerde werknemers’.10 Ze blijken niettemin prima in staat tot zelfbediening en zijn dan
aan het eind van het dienstverleningsproces vaak nog tevredener ook. Kortom, waar
dienstverlening te duur wordt door de hoge arbeidskosten ontstaan weer nieuwe oplossingen waar minder personeel voor nodig is. Het is in dit verband wellicht ook niet
merkwaardig dat de grootste doorbraken op het gebied van zelfbediening komen uit de
landen waar arbeid het schaarst en dus het duurst is. De supermarkten zijn immers ontstaan in de VS, en het is wellicht ook geen toeval dat een bedrijf als IKEA, waar mensen
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zelf hun meubels uit het magazijn halen, naar huis brengen en in elkaar zetten, is ontstaan in Zweden.
Het inzicht dat schaarste als bron van latente vraag een aanjager is van nieuw aanbod, is
niet alleen interessant vanuit historisch perspectief. Het is ook relevant als we vooruitkijken naar de toekomst en de manier waarop de vraagstukken van deze tijd zullen
worden opgelost. Nieuwe bewegingen zoals Singularity University voorspellen om die
reden dat alle schaarste zal worden opgelost door technologie. Zij redeneren bijvoorbeeld als volgt: als de zon meer schone energie oplevert dan nodig is op aarde, kan met
die energie dus zout water worden omgezet in zoet en kunnen vervolgens alle woestijnen weer vruchtbaar worden gemaakt om voedsel te verbouwen.11 In dergelijke scenario’s wordt vaak gekeken naar exponentiële groeicurves. Dat is wellicht wat optimistisch, in werkelijkheid lijkt er op een gegeven moment toch weer te worden afgebogen
naar een S-curve. Met die nuancering erbij is het terugkijkend naar de grote economisch-maatschappelijke vraagstukken in de historie toch iets minder gek om te voorspellen dat alle schaarste zal worden opgelost door technologie, dan dat alles helemaal
de afgrond in zal gaan. De vervolgvragen rijzen dan natuurlijk al snel. Waar komen die
nieuwe technologieën vandaan waarmee alles wordt opgelost? En welke mensen en
bedrijven komen tot die oplossingen?

19

Bij de echte doorbraken is er geen sprake van incrementele stapjes in de vraag en in het
aanbod. Het gaat om echt andere vraag en echt ander aanbod. Dit echt andere aanbod
komt tot stand omdat het heel erg nodig is én omdat het fundamenteel anders kan. Bij
de positieve toekomstbeelden van Singularity University komen steeds de grootste
vraagstukken van deze tijd samen met de meest fundamenteel nieuwe technologieën.
Op dat moment ontstaat de echte chemie. Innovatieve nieuwe oplossingen komen dan
ook niet alleen tot stand op basis van schaarste en latente vraag, maar ook waar en wanneer er ongekende nieuwe mogelijkheden zijn; dus naast India ook in Silicon Valley.
Daarbij lijkt echte overvloed aan middelen die de vraag juist ver overtreft, ook weer zijn
eigen weg te zoeken naar nieuwe vraag en toepassingen. Zo is er momenteel veel geld
op de ﬁnanciële markten dat zoekt naar nieuwe investeringsmogelijkheden met weinig
risico en dat creëert weer nieuwe innovaties en ﬁnancieringsmodelijkheden.12 Datzelfde
is zichtbaar met andere middelen. Mensen die de arbeidsmarkt opkomen maar waar
geen baan voor is, gaan zelf aan de slag en zetten nieuwe bedrijfjes op; en gebouwen en
winkels die leegstaan, kunnen weer worden herbestemd en benut als pop-uplocaties en
incubator spots. Dat werkt trouwens niet altijd de goede kant op. Een overvloed aan olie
die de prijzen verlaagt, maakt meteen ook een boel nieuwe en innovatieve manieren om
energie te winnen en te besparen onrendabel.
We leven in een tijd met een breed scala aan veelbelovende, fundamenteel nieuwe technologieën. Het is zichtbaar in de hele digitalisering van de samenleving, de ontwikkeling van het internet, virtual reality, Big Data, kunstmatige intelligentie en de toepassing
van robots. Met nanotechnologie kan materie op moleculair niveau worden doorgrond
en veranderd, waarmee het ook mogelijk wordt hele nieuwe materialen te creëren
waarin de eigenschappen van bestaande materialen worden gecombineerd. Ontwikkelingen zoals 3D-printen hebben de potentie om de productie van goederen drastisch te
veranderen. Is het nog wel nodig producten te vervoeren? Hoe zien producten eruit die
niet recht en hoekig hoeven te zijn om door machines te passen? Hoeveel verspilling
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kan worden voorkomen als je niet meer vooraf produceert en in de schappen legt maar
ter plekke print wat iemand bestelt en betaalt?13

20

Vanuit macroperspectief bekeken hebben we geluk dat we in zo’n interessante tijd
leven. Er zijn grote vraagstukken die om grote oplossingen vragen, en er is dus een
hoop mooi werk te verrichten. Op microniveau, van het individu of bedrijf, is er niet
alleen reden voor een rooskleurige bril op de toekomst. Als jij degene bent die in het
dagelijks leven de schaarste kent en de grote vraagstukken voelt, is dat natuurlijk niet
altijd leuk. Als jij zelf het overvloedig aanbod bent op de arbeidsmarkt dan is de zoektocht naar nieuw werk niet alleen maar een uitdaging. Als jij degene bent die het moet
hebben van de bestaande technologie zijn die doorbraken ook wel eng en gevaarlijk. De
manier waarop innovatie tot stand komt door een stevige disbalans tussen vraag en
aanbod heeft ook wel wat van de ‘creatieve destructie’ volgens Schumpeter.14 De echte
doorbraken gaan gepaard met het doodgaan van bestaande ondernemingen en ontstaan
van nieuwe. Wat betekent dit alles op microniveau voor een bestaand bedrijf met een
bestaand businessmodel?

1.2

Disruptieve technologie en de opkomst van nieuwe
businessmodellen

Het adagium ‘De koning is dood, lang leve de koning’ geldt helaas ook voor bedrijven
en hun businessmodellen. Veel excellente en zelfs briljante voorbeelden van gisteren
zijn morgen niet meer relevant. Soms gaan ze met veel geraas ten onder. Vaker zakken
ze wat weg, worden ze vervolgens overgenomen, gesaneerd en in stukken verkocht
waarna een deel onder de oude en een deel onder een andere naam verder gaat. Er zijn
talrijke voorbeelden. Het in 1879 in de VS opgerichte NCR (National Cash Register)
richtte zich zo sterk op de bestaande elektromechanische kasregisters dat het tussen
1972 en 1976 80% van de markt verloor aan makers van elektronische varianten.15 IBM
verloor in de jaren zestig zijn dominante positie aan nieuwkomer DEC die een miljardenmarkt creëerde voor minicomputers. In 1980 droogde die omzet bij DEC op en bleek
de visie van de CEO Ken Olsen (dat er ‘geen enkele reden is voor iemand om thuis een
computer te hebben’) toch een inschattingsfout. De rest van het verhaal is bekend …
Nieuwkomers, inclusief IBM (die dat dan doet vanuit een aparte unit), veroveren de pcmarkt. Die leveren vervolgens weer veel in bij de bouwdozen van Dell, die weer worden
vervangen door laptops en vervolgens de tablets en smartphones van Apple, achtervolger Samsung en een peloton aan copycats uit China. Bij de smartphones kan daarbij
weer worden genoteerd dat de leveranciers van de vorige generatie van mobiele telefoons, zoals Nokia, de smartphones wel hebben voorspeld maar hun marktleiderschap
niet hebben weten te behouden. Oef, wat een puinhoop! Hoe kan dat?
Wat zou Ken Olsen hebben gedaan als een van zijn medewerkers bij DEC had gezegd
dat er een tijd zou komen dat kinderen jonger dan tien jaar over de hele wereld superkrachtige computers in hun broekzak zouden dragen als speelgoed en om mee te communiceren? Er wordt wel vaker achteraf wat meewarig gekeken naar marktleiders die
niet hebben weten te anticiperen op enorme trendveranderingen en hun businessmodel
niet hebben kunnen vernieuwen. Wat hebben die zitten slapen! Sukkels? De werkelijkheid is natuurlijk dat die marktleiders in hun tijd het geld en het imago hadden om de
beste jongens en meisjes uit de klaslokalen uit de hele wereld mee aan te trekken en de

Binnenwerk BBMF 20

20-03-15 16:17

hoofdstuk 1 – disruptie en businessmodelinnovatie

meest professionele managers in te zetten. Dat hebben ze ook gedaan. Wat is er dan aan
de hand? Vooral Clayton Christensen heeft baanbrekend werk verricht om zichtbaar te
maken hoe disruptieve technologie en innovatie ervoor kan zorgen dat hele sectoren
worden vernieuwd en veranderd. Christensen argumenteert dat bedrijven met hun slimste jongens en meisjes en professionele techneuten en managers vaak volledig geconcentreerd zijn op het doorlopend verbeteren van productprestaties en optimaliseren van
processen om steeds meer toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de beste, meest
betalende klanten. Dat klinkt ook als een logische strategie voor een bedrijf. Heel goed
luisteren naar je beste klanten en datgene maken waar zij voor willen betalen. Focussen
op meer toegevoegde waarde. Producten verbeteren om je te blijven onderscheiden van
de concurrent. Processen stroomlijnen om de kwaliteit verder te verbeteren en daarmee
tegelijk stapsgewijs kosten te verlagen. Wow, dat zou elk bedrijf moeten doen!

21

Wat gaat er dan verkeerd? Het frustrerende is dat het gevaar vaak uit een onaantrekkelijke en rommelige hoek komt: sympathieke, ondernemende amateurs die de markt
totaal niet kennen en slechtere producten maken die minder kunnen, die gaan leveren
aan een klanten die ook nog geen geld hebben en geen verstand van de bestaande producten. De producten die uiteindelijk de markt gaan veroveren zijn bij de start veelal
goedkoper, kleiner, simpeler, niet uniek en ze gaan sneller stuk. Dat zijn dus markten
die je graag overlaat aan nieuwkomers, omdat ze tot kanibalisatie kunnen leiden van je
eigen businessmodel.16 Het klassieke en veel aangehaalde voorbeeld hiervan is Kodak.
Wat nog niet iedereen weet, is dat Kodak niet alleen de uitvinder was van de digitale
camera maar ook de eerste fabrikant ervan (al gebeurde dat met design en onder de
merknaam van Apple). Het probleem is dat sommige van die goedkope en inferieure
producten vervolgens, met hun lagere prijzen of eenvoudige bediening of vervoer, een
grote massa mensen bereiken. Er is een verband met de schaarste uit de vorige paragraaf. Er was blijkbaar schaarste aan goedkopere en eenvoudigere producten. Deze
latente vraag daagt nieuwkomers uit hun producten voor weinig geld toch zo goed
mogelijk te produceren. Vervolgens dalen de kosten verder, terwijl de productprestaties
blijven groeien. Het nieuwe superieure aanbod komt voort uit dit type producten en
neemt de markt over van de wankelende oude marktleiders. Dit principe kan worden
geschetst met ﬁguur 1.1.
Om het mechanisme van disruptieve innovatie te snappen, kijken we kort naar een
aantal branches waar disruptieve technologie bestaande marktleiders en hun businessmodellen omver heeft gegooid. Een klassiek historisch voorbeeld is dat van de boekdrukkunst. Stel je voor dat je in de middeleeuwen leeft, een tijd waarin vrijwel niemand
kan lezen. Je bent een monnik die boeken overschrijft met fantastisch mooie tekeningen van letters ter illustratie. Dat zijn levenswerken ter ere van God. Of je bent in die tijd
een verhalenverteller die rondtrekt om mensen verhalen op rijm te vertellen en daarmee
deel je cultuur en historie en breng je ontspanning en ontwikkeling. Dan komt er
iemand langs die met een soort aardappelstempel een letter met inkt op papier kan
drukken, wat er gevlekt en vies uitziet. Hij zegt dat hij meerdere van dat soort letters
achter elkaar kan zetten zodat er een woord ontstaat, of een zin en uiteindelijk misschien wel een heel boek. Stop je dan met boeken overschrijven of verhalen vertellen om
ook te gaan stempelen? Als een paar eeuwen later iedereen kan lezen en er veel boeken
worden gedrukt en iemand komt met een kopieermachine, stop je dan met superieur
mooie boeken drukken? Als dat zich ontwikkelt tot grote oplagen printen of kopiëren
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Denkkader: de kracht én het risico van ontwrichtende technologie
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Bron: Clayton M. Christensen, Het innovatiedilemma

Figuur 1.1 Het mechanisme van innovatie door disruptieve technologie

en het drukken wat minder wordt, verander je je drukkerij dan in kopieer- of printshop?
Als er vervolgens wordt geprint op elke locatie, sluit je dan de winkel om kopieermachines te maken en installeren? Als mensen van het scherm gaan lezen, kan je dan beeldschermen gaan vullen? Als mensen geen letters meer willen maar spraak en beeld, ga je
dan als een monnik zitten tekenen of als een verteller verhalen inspreken?
Christensen heeft aan de hand van een aantal sectoren laten zien hoe bedrijfstakken veranderen.17 Het meest klassieke voorbeeld is de diskdrivesector. Vanaf 1970 waren er
14”-diskdrives van IBM, Control Data, Univac voor de mainframes. Vanaf 1977 werden
die weer vervangen door de 8”-drives van Shugart, Micropolis en Quantum voor de Minicomputer. Vanaf 1980 werden die vervangen door de 5,25”-drives van Seagate, Memorex,
EMM en die geschikt waren voor desktop-pc’s. Vanaf 1985 werden deze op hun beurt
vervangen door de 3,5”-diskdrives van Fujitsu, Hitachi en NEC die ook konden worden
gebruikt voor laptops. Nu is het dertig jaar later. Lezers die zijn geboren na 1990 vragen
zich ondertussen waarschijnlijk af wat een diskdrive is. Waar het in de periode tussen
1970 en 1995 nog allemaal ging om diskdrives en dat al spelers verving en baanbrekend
aanvoelde, werd het daarna nog heftiger. Dataopslag ging naar externe harde schijven,
memorysticks en cards, gewoon heel veel ingebouwde GB’s of in de cloud. Ook hierbij
zien we de continue ondergang van bestaande en opkomst van nieuwe spelers.
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De overgang naar alternatieve technologieën gaat veelal gepaard met nieuwe consumentengroepen en eenvoudigere toepassingen, waarmee er ook sprake is van businessmodelinnovatie. Daarbij verplaatst zich ook die technologie: het nieuwe product wordt niet
alleen meer gebruikt in een professionele omgeving door zakelijke gebruikers met
ondersteuning van specialisten, maar wordt ondertussen gebruikt in de zelfbediening
in een privéomgeving door consumenten. Dit is op dit moment bijvoorbeeld zichtbaar
waar de massatechnologie van kinderen en voor privégebruik niet alleen goedkoper
maar ook veel sneller, actueler en hipper is dan die op het werk, en mensen hopen dat
ze hun eigen telefoon of computer mee mogen nemen.
23
Het scenario waar massatechnologie het maatwerk vervangt, is niet de enige manier
waarop doorbraken tot stand komen. Er zijn ook nog steeds uitvindingen die de omgekeerde weg bewandelen van de hightech- naar de lowtechtoepassingen. Denk bijvoorbeeld aan het internet dat oorspronkelijk grotendeels is ontwikkeld voor militaire doeleinden. De massatechnologische doorbraken zijn momenteel wel het meest relevant en
zichtbaar. Om als marktleider op tijd tot goede actie te komen en het eigen businessmodel te vernieuwen, is het niet genoeg om je te verdiepen in fundamenteel nieuwe technologie en mechanismen van disruptieve technologie en innovatie. Je moet ook echt meedoen. Het probleem is natuurlijk dat er continu nieuwkomers zijn met inferieure
producten. Daar kun je niet voortdurend bovenop springen door ook goedkope producten voor nog niet bestaande klanten te gaan maken. Gebeurtenis B wordt wel voorafgegaan door A maar niet elke A leidt ook tot B. Het blijft vooral noodzakelijk om de
bestaande producten te verbeteren. Processen moeten elke dag scherper om fouten te
verminderen en te blijven concurreren op kosten. Dit geeft echter meteen het fundamentele probleem aan. Als het bedrijf is ingericht om alles steeds beter te doen, zijn er
allerlei professionele mechanismen actief om te voorkomen dat je slechter wordt. Daarmee bevriezen kwaliteitssystemen innovatie die soms begint met slechtere uitkomsten.
Een professioneel systeem om maximaal te borgen dat alle risico’s uit het adviesgesprek
zijn gehaald bij het kopen van aandelenpakketten, blokkeert zelfbediening die veel sneller, goedkoper maar ook kwetsbaarder is. Het probleem is daarbij dat disruptieve innovatie vaak vraagt om het wat slechter te gaan doen en meer risico’s te nemen op de productprestaties. Het water moet soms omhoog kunnen lopen over een heuveltje om nog
dieper in het dal te komen. Dit is moeilijk als alle zwaartekracht ervoor zorgt dat water
alleen naar beneden kan. Hoe moet je daar als bedrijf mee omgaan en het eigen businessmodel blijven vernieuwen? In hoeverre is dat ook actueel en relevant in ﬁnanciële
dienstverlening?

1.3

Signalen van disruptie: businessmodelinnovatie in bankieren
en verzekeren?

Er is disruptieve innovatie zichtbaar in uiteenlopende sectoren als de uitgeverij, de dataopslag en de zorg. Hebben we dit ook al gezien in ﬁnanciële dienstverlening? Jazeker,
en volgens zeer vergelijkbare patronen. Eigenlijk is hier dezelfde beweging zichtbaar
waarbij de technologie dichter bij huis komt en het van vakwerk verandert in zelfbediening. Het meest duidelijke en klassieke voorbeeld is natuurlijk het dagelijkse bankieren.
Het is niet erg lang geleden dat aankopen contact werden betaald en cash geld werd
gestort en opgenomen bij een bankkantoor. Dit was zelf de hoofdactiviteit van een

Binnenwerk BBMF 23

20-03-15 16:17

deel i – kader briljante businessmodellen in finance

24

retailbank. Nu is dit verschoven naar pinnen, contactloos betalen en thuisbankieren. De
hoeveelheid transacties is enorm gestegen, maar de kosten per transactie zijn enorm
gedaald. Waar het bankkantoor aanvankelijk nog nodig bleef voor meer bijzondere
bankzaken is het nu ook daarvoor steeds minder noodzakelijk. Er gaan jaren voorbij dat
je als klant niet verder komt dan de portiek waar de pinautomaat is. Hetzelfde is aan de
hand met voormalige adviesproducten die zijn veranderd in zelfbedieningsproducten.
Aandelentransacties en zorg- en autoverzekeringen zijn voor een groot deel online te
regelen. De enige reden waarom dit voor hypotheken nog minder gebeurt, is omdat het
voor de consument nog te groot en te belangrijk aanvoelt. Technisch is dit niet erg
moeilijk te realiseren.
Kortom, we hebben in het bankieren en verzekeren nogal wat disruptieve ontwikkelingen gezien door digitalisering, waarbij advies- en kantoorwerk is veranderd in zelfbediening. Zijn er nog meer ontwikkelingen te zien dan de praktische voordelen van zelfbediening vanuit huis? Zijn er in bankieren en verzekeren fundamentelere signalen van
disruptie? Zijn er mogelijkheden voor nieuwe bedrijven met verse baanbrekende businessmodellen die niet alleen sneller, digitaler en goedkoper zijn, maar ook nog eens
veel meer worden gewaardeerd? Kunnen deze de bestaande orde verstoren en moeten
bestaande banken en verzekeraars zich zorgen maken? Ja, dit is absoluut het geval! Om
dit wat verder te bekijken, is het goed eerst stil te staan bij de vraag van en de ontwikkelingen bij de klanten. Wat is de publieke perceptie van ﬁnanciële dienstverlening en is er
mogelijke schaarste en latente vraag in de markt? Vervolgens kijken we of er kansen zijn
om in deze behoeften te voorzien met disruptieve technologie. Aansluitend kijken we of
er concrete signalen zijn van nieuwe businessmodellen.
Laten we eens starten met de publieke perceptie van verzekeraars en banken. Zijn er signalen dat klanten niet gelukkig en tevreden meer zijn met hun bankiers en verzekeraars
en dat ze wat anders willen? De meest opvallende gebeurtenis in de ﬁnanciële dienstverlening in de afgelopen jaren is natuurlijk de ﬁnanciële crisis van 2008. Er schijnt om de
zeven à acht jaar zo’n crisis te zijn. Terugtellend vanaf 2008 was er de internetbubbel in
2000/2001, de slechte arbeidsmarkt rond 1992 en records in werkloosheid en faillissementen in de eerste helft van de jaren tachtig. Dan was er ook nog de oliecrisis met de
giftige cocktail van hoge rente, hoge werkloosheid en dalende huizenprijzen eind jaren
zeventig. Banken en verzekeraars hebben als branches sterk te lijden van dit soort crisis,
terwijl ze vaak ook nog te boek staan als de aanstichters ervan. Meest extreme voorbeeld
is de beurskrach van 1929, maar 2008 is het voorlopig hoogtepunt van de afgelopen
decennia. Laten we even een paar jaar teruggaan in de tijd. Het begint allemaal in de
zomer van 2008 wanneer verschillende ﬁnanciële dienstverleners achter elkaar in de
problemen komen met slechte hypotheekportefeuilles. Landelijke overheden steken
noodgedwongen veel gemeenschapsgeld in het redden van banken en -verzekeraars,
waarmee tegoeden en zekerheden worden gewaarborgd voor particulieren en bedrijven.
Dat gebeurt tandenknarsend. Het gaat om ﬁnanciële dienstverleners die blijkbaar niet
failliet mogen gaan omdat de systeemgevolgen dan niet te voorspellen zijn. Tegelijkertijd is er veel weerstand tegen deze afhankelijkheid en de mensen die de crisis hebben
veroorzaakt.
Het vertrouwen in de ﬁnanciële sector en de mensen die daarin werken is in 2008 sterk
gedaald en sindsdien maar beperkt hersteld. Klanten willen graag duidelijk weten waar
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ze aan toe zijn en geen risico lopen. Tegelijkertijd is de ﬁnanciële wereld complex en
willen (de meeste) mensen zich er niet echt in verdiepen. Daarbij ligt het in de aard van
de producten dat men er na verloop van tijd pas achter komt of ze de verwachtingen echt
waarmaken. Namelijk wanneer er geleend geld moet worden terugbetaald, geld dat is
gespaard wordt uitgekeerd, of als een verzekering wordt aangesproken om een schade
te betalen: in de toekomst dus. Op dat moment kan niet meer met terugwerkende
kracht voor een andere bank of verzekeraar worden gekozen. Tegelijkertijd heeft zo’n
ﬁnancieel product een enorm grote impact op het leven van een consument. Dat geeft
‘vertrouwen’ een andere betekenis dan bij producten en diensten die direct worden
geconsumeerd en waar de afhankelijkheid maar beperkt is. De onderliggende verwachtingen waar banken en verzekeraars aan zouden moeten voldoen om weer vertrouwd te
worden, zijn eerder impliciete en onderbewuste beelden voor de toekomst dan dat ze
expliciet en rationeel uitgewerkt zijn. De meer fundamentele puzzels kunnen wel
worden verkend.

25

De onderlinge verwevenheid tussen ﬁnanciële instellingen en de domino-effecten die
dat kan hebben, blijken in tijden van ﬁnanciële crisis veel groter dan verwacht. Producten en constructies die zijn opgezet zoals kredietderivaten en securitisaties blijken
weinig transparant. Dat geldt voor publiek en politiek, maar ook voor de verantwoordelijke mensen in de ﬁnanciële sector zelf die onderling concurreren met nog intelligentere oplossingen en constructies. Aan het eind van de dag lijkt het er toch op dat er geen
constructies zijn die hogere rendementen zonder risico garanderen. Als een product of
constructie die wel lijkt te bieden, dan moet er goed worden opgelet. Dan is de kans
groot dat men nog niet heeft begrepen hoe het echt zit. Zo bleken in 2008 en de jaren
daarna de brede portfolio’s aan activiteiten van banken en verzekeraars die extra waarborgen leken te geven omdat het toch nooit allemaal tegelijk verkeerd kan gaan, juist
besmettingsgevaar op te leveren. Slechte vastgoedinvesteringen aan de ene kant van het
bedrijf blijken ervoor te kunnen zorgen dat spaartegoeden aan de andere kant van het
bedrijf onder een heel ander merk niet kunnen worden terugbetaald, tenzij de overheid
er extra zekerheden of middelen voor beschikbaar stelt. De klant begrijpt deze verwevenheid niet en gaat er eigenlijk ook automatisch van uit dat spaartegoeden en levensverzekeringen van hemzelf zijn en blijven. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor
gemeenschappelijke voorzieningen zoals pensioenen en zorgverzekeringen. Reserves
en eigen vermogen zijn daarbij in de ogen van veel klanten ook gezamenlijk bezit, of van
de maatschappij, en in ieder geval geen eigendom van de pensioenaanbieder of verzekeraar om vrij over te beschikken. Tegelijkertijd lijkt de menselijke maat te zijn uitgehold,
of in ieder geval nog slecht voelbaar, waarmee het niet meer duidelijk is met wie welke
risico’s worden gedeeld en welke solidariteit dat vraagt en waarom. Bovendien worden
er door publiek en klanten soms ook paradoxale of zelfs gewoon tegenstrijdige eisen
gesteld. Waarom gaan we bijvoorbeeld niet terug naar de tijd dat de zorg nog gratis was
en alles werd vergoed? Kunnen we de samen opgespaarde reserves niet gewoon teruggeven? Het is toch al gewaarborgd dat het nooit verkeerd kan gaan als er in de toekomst
moet worden uitgekeerd? Waarom kunnen we de pensioeninleg niet bevriezen, maar
pensioenuitkeringen wel indexeren en corrigeren voor inﬂatie, terwijl de rente tegelijk
historisch laag staat?
Het onbegrip neemt toe als er niet alleen geld in de pot gaat, maar dit er vervolgens ook
weer uit komt in de vorm van dividenden voor de aandeelhouders en bonussen en sala-
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rissen voor het management. Dat kan toch niet als het gaat om een gemeenschappelijke
pot? En helemaal niet als daar ook nog gezamenlijk belastinggeld bij is gestort? De
combinatie van verschillende productgroepen zonder duidelijke schotten daartussen,
eigenaarschap van tegoeden en vermogens bij de ﬁnanciële instelling en winstdoelstellingen met dividenden en commerciële salarissen is een gevaarlijke cocktail. Zij vergroot de kans dat ﬁnanciële dienstverleners niet voldoen aan wat impliciet wordt verwacht door de klanten en het publiek. Banken en verzekeraars lijken hun klanten blind
vertrouwen te vragen in hun integer handelen. Tegelijkertijd blijkt er bij deze klanten op
zijn best sprake van ‘slim vertrouwen’ als er wel duidelijk sprake is van afgebakende
eigen tegoeden of in een groep gedeelde risico’s en/of er sprake is van een gesloten systeem waar geen geld uit kan. De onderliggende puzzels onder publiek vertrouwen lijken
hiermee verder te gaan dan het eenvoudigweg nog een keer goed uitleggen van productvoorwaarden en netjes vastleggen en nakomen van afspraken. Financiële dienstverleners zijn gewone bedrijven die winst maken en dividend uitkeren.

Privaat met winst
aandeelhouders

Blind trust

Smart trust

Blind distrust

Smart distrust

Gemeenschap met
gesloten pot geld
Collectief met
publieke geld

Organisatievorm en winstuitkering

Privatisering naar marktactiviteiten

Nationalisatie als publieke taken

De impliciete puzzels in het transparant organiseren
van ﬁnanciële dienstverlening

Eén gedeelde pot
van bank/
verzekeraar

Portefeuilles met
schotten van
bank/verzekeraar

Beheer voor de
klant door bank/
verzekeraar

Eigenaarschap van beheerd geld en vermogen
Ontbundelen en extra transparantie
Integratie en onderlinge verwevenheid
Figuur 1.2 De impliciete puzzels in het transparant organiseren van ﬁnanciële dienstverlening
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Om meer draagvlak te krijgen en te houden bij hun klanten moeten ze veel transparanter worden en duidelijk maken wat er wordt gedaan met het geld dat wordt beheerd voor
klanten en van wie dat is.
Er lijkt een behoorlijke kloof te liggen tussen de werkelijke organisatie van de ﬁnanciële
sector en de onderliggende perceptie en verwachtingen van klanten. Dat is vooral een
impliciet en latent probleem totdat er weer een forse crisis is in de ﬁnanciële sector. Is er
met deze kritische blik naar ﬁnanciële dienstverlening ook sprake van schaarste en een
latente vraag die hiermee niet wordt vervuld?
27
De fundamentele producten van de ﬁnanciële sector en de rol die banken en verzekeraars kunnen spelen in het dagelijks leven van mensen en bedrijven zijn van groot
belang en op elementair niveau niet gewijzigd. Er was en is behoefte aan veiligheid en
zekerheid in het betalingsverkeer. Mensen willen geld opzij kunnen zetten voor later of
juist lenen om nu te kunnen leven of ondernemen. Er is behoefte om risico’s te kunnen
delen met anderen zodat continuïteit in het dagelijks leven en ondernemen is geborgd
en grote ﬁnanciële klappen kunnen worden opgevangen bij tegenspoed. Deze behoeften zijn de afgelopen jaren niet afgenomen maar eerder gegroeid. Juist in tijden van
crisis zoals de afgelopen jaren is er extra behoefte aan veiligheid, ﬁnanciële zekerheid
en om geld opzij te kunnen zetten of juist te kunnen lenen. Tegelijkertijd is zichtbaar dat
ﬁnanciële dienstverleners zich (al dan niet gestimuleerd door toezichthouders) juist
gedwongen hebben gevoeld om zich eerder terug te trekken, dan om extra risico’s over
te nemen of meer ﬁnanciële middelen beschikbaar te stellen. Dit is logisch omdat er
ook werd gevraagd om extra zekerheid en reserves om de continuïteit te borgen en buffers weer op het oude en liefst nog een sterker niveau te krijgen. Daarbij zit niemand te
wachten op extra risico’s als het bedrijf aan de rand van de afgrond heeft gestaan of net
gered moest worden. De risico’s in verzekeringen zijn dus naar beneden gebracht, een
deel van de pensioenrisico’s is bij mensen zelf gelegd, er is minder geld uitgeleend en
spaargeld is minder beloond met hoge rentes en rendementen.
De combinatie van gedaald vertrouwen in de ﬁnanciële sector en het ook echt minder
overnemen van risico’s of uitlenen van geld heeft de ruimte vergroot voor nieuwe aanbieders. Dat zijn niet zozeer partijen die op fundamenteel niveau iets heel anders gaan
doen. Het zijn juist aanbieders die in essentie de klassieke rollen vervullen van banken
en verzekeraars maar dan vaak wel weer vanuit de basisbehoeften. Tegelijkertijd zijn
met internet, mobiele technologie en Big Data de mogelijkheden om op basis van zelfbediening en online snel en goedkoop een gestroomlijnde ﬁnanciële dienstverlener op
te zetten enorm gegroeid. Daarbij bieden social media veel nieuwe en snelle kansen om
groepen mensen bij elkaar te brengen en samen risico en ﬁnanciering te regelen en in te
kopen. Praktisch is dit ook zichtbaar in allerlei nieuwe vormen van en alternatieven voor
ﬁnanciële dienstverlening. Terwijl er niet eens zo veel verkeerd is met het betaalverkeer
in westerse landen ontstaan er wel allerhande alternatieve vormen, zoals betalen met de
mobiele telefoon, in andere rekeneenheden of ruilen in natura. In het ﬁnancieren van
nieuwe ondernemingen is wel schaarste want het is moeilijk om op dit moment geld bij
elkaar te krijgen. Daarvoor zijn in hoog tempo andere vormen van risicodragende investeringen aan het ontstaan, zoals crowdfunding via de Kickstarters van deze wereld, of
alternatieven daarvoor. In bankieren en verzekeren zijn online varianten en vergelijkingsdiensten aan het ontstaan die werken tegen radicaal lagere kosten en met veel
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meer transparantie. In verzekeren ontstaan de eerste nieuwe groepen en online aanbieders die solidariteit binnen de eigen groep heel helder onderling vormgeven. Zoals
gebruikelijk bij disruptieve innovatie gaat het aanvankelijk veelal om wat kleinere initiatieven en volumes. Het gaat ook vaak juist om de klantengroepen die de gevestigde spelers eigenlijk ook niet willen of kunnen bankieren of verzekeren. Zelfstandigen met
onvoorspelbare inkomens zijn moeilijke klanten als je gewend bent aan salarisstroken.
Daarbij nemen de nieuwkomers in de dienstverlening vaak niet de kern over van verzekeren of bankieren in de zin van de administratie of het daadwerkelijk ﬁnancieel risico
en beheer. Ze ontwikkelen zich vooral op de randen van de traditionele businessmodellen van ﬁnanciële dienstverlening, zoals in de distributie of het vergelijken van producten, preventie tegen risico’s of naturaoplossingen om continuïteit van gebruik te garanderen. Daarmee hollen ze de bestaande spelers wel uit, want die komen meer in de
coulissen te staan als uitwisselbare administrateurs achter de schermen. Er zijn kortom
wel wat signalen dat er sprake is van disruptie in ﬁnance! Daarmee zijn dit tijden om als
nieuwe aanbieder en als bestaand bedrijf eens goed te kijken naar het businessmodel en
te zorgen dat dat briljant is voor morgen.
Ter inspiratie worden in Deel II achttien cases behandeld. Allereerst wordt hierna gekeken naar de kenmerken van zo’n briljant businessmodel en de manier waarop wij dat
beschrijven.
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ho o f ds tuk 2

Wat zijn de fundamenten voor
een briljant businessmodel?

Het conceptueel kader dat wordt gebruikt om te kijken naar briljante businessmodellen
en ze te beschrijven is eerder uitgebreid beschreven in het boek Briljante Businessmodellen.18 Daarom volstaan we hier met een wat meer beknopte toelichting. Het conceptueel
kader is in de praktijk ontwikkeld in ons eigen werk bij Achmea en bij &samhoud. Het
is een algemeen, breed en geïntegreerd bedrijfskundig kader wat toegepast kan worden
in verschillende sectoren. Het is veelvuldig gebruikt in proﬁt- en non-proﬁtorganisaties.
Het is ook toegepast om een speciﬁek merk of speciﬁeke propositie van een organisatie
te beschrijven. Het is eveneens benut om de gezamenlijke activiteiten in een netwerk of
keten van organisaties te beschrijven. Het is zelfs gebruikt als hulpmiddel door mensen
die zichzelf wilden beschrijven in relatie tot de rest van de wereld.

29

Het kader voor briljante businessmodellen is ontstaan vanuit de conclusies die we trokken uit de analyse van een groot aantal organisaties die bijzondere resultaten behaalden. Deze bedrijven realiseerden zeer goede winsten, supertevreden klanten, zeer
betrokken medewerkers én ze verbeterden de maatschappij. Dat maakte ze in onze ogen
briljant. We ontdekten dat deze bijzondere bedrijven meer gemeenschappelijks hebben
dan sec het businessmodel. De bedrijven in kwestie zijn namelijk stuk voor stuk gedreven door een visie. Ze hebben vervolgens ook een merkpositionering die klopt met hun
visie. Bovendien wordt de visie doorvertaald tot in de haarvaten van de organisatie. Alles
sluit op elkaar aan in de cases die we onderzochten. Kortom, een briljant businessmodel dat waarde creëert voor alle stakeholders is niet briljant vanwege het businessmodel
alléén. Dit bevestigde ons gevoel dat er in veel bestaande bedrijfskundige concepten
geïsoleerd wordt gekeken naar óf visie, óf merkpositionering, óf businessmodellen, óf
waardecreatie terwijl deze onderwerpen juist heel sterk met elkaar samenhangen en
elkaar horen te versterken om een echt briljant bedrijf te bouwen.
De ambitie bij het ontwikkelen van het kader voor briljante businessmodellen was om
visie, merkpositionering, businessmodellen en waardecreatie in een conceptueel model
te integreren om ze zodoende in samenhang te kunnen ontwikkelen en doorgronden.19
Daarbij was de kerngedachte dat briljantheid van een businessmodel wordt bewezen
met gebalanceerde waardecreatie voor alle betrokkenen. Succesvol worden vraagt altijd
een goede balans tussen inside out én outside in, tussen beloften en waarmaken.
De integratie en toepassing in één conceptueel kader is vernieuwend. De fundamenten
en bouwstenen uit dit model zijn afkomstig uit bestaande en bewezen concepten, en uit
de theorie en praktijk van anderen en onszelf. Dit betreft theorieën, modellen en inzichten over visie, strategie, segmentatie, waardeketens, waardecreatie, ketenmanagement,
organisatieverandering, marketing, positionering en merkmanagement. Overeenkomsten met bekende concepten zijn kortom geen toeval, maar het gevolg van noeste studie
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en bewust leren en kopiëren door de auteurs. Er is dankbaar gebruikgemaakt van
bestaand denkwerk. Het staat toch wat hoger op de schouders van reuzen als Collins,
Heskett, Zeithaml en Aaker. En het maakt deze aanpak makkelijker om in de praktijk
mee te werken, omdat veel bedrijven er al ervaring mee hebben opgedaan en dus al
onderdelen hebben ingevuld.

co nc e ptue el ka der b ril j ant e businessm odel l en
30

In Deel I wordt in hoofdstuk 2 tot en met 4 eerst het conceptueel kader behandeld dat
wordt gebruikt om briljante businessmodellen te analyseren en beschrijven. Dit model
wordt gebruikt in ﬁnance en ook daarbuiten. Daarmee wordt aangesloten bij brede
bedrijfskundige begrippen zoals ‘klanten’, ‘markten’ en ‘positionering’. Dat ziet er
samengevat als volgt uit:
2

Wat zijn de fundamenten van een briljant businessmodel?

2.1 Visie. Een visie zet de organisatie in beweging. Het geeft weer waar de organisatie
vandaan komt, wie de organisatie is en wie de organisatie wil zijn. De visie van de
organisatie vormt daarmee het primaire fundament van het businessmodel. Alles
wat de organisatie onderneemt, moet toetsbaar zijn aan dit uitgangspunt. De visie
kan worden beschreven in haar hoger doel, gewaagd doel, haar kernwaarden en
kernkwaliteiten.
2.2 Merkpositionering. De positionering van een merk is de positie die de organisatie
met een merk wil innemen in het hoofd van (potentiële) klanten. De positionering
van een merk kan worden beschreven in de merkessentie, merkwortels, merkbelofte, merkwaarden en het merkbewijs.
3

Wat is een businessmodel?

3.1 Marktsegmenten (op wie richt je je?). Met het beschrijven van de marktsegmenten wordt duidelijk in welke markt de organisatie haar visie realiseert en welke klanten zij bediend. Startpunt is het vaststellen van relevante manieren van segmenteren
van de markt. Als duidelijk is op welke manier(en) de markt wordt gesegmenteerd
en waarop het merk zich wil richten, kunnen deze marktsegmenten worden getoetst
en beschreven. Ze kunnen worden beschreven door te kijken naar positie, concurrentie, doelgroep en uniek klantinzicht.
3.2 Waarde voor de klant (wat bied je ze?). Als bekend is hoe het merk zich positioneert voor welke marktsegmenten, dan kan vanuit de beleving van de klant worden
uitgewerkt welke waarde de organisatie met het merk wil leveren. Wat gaan klanten
krijgen, wat moeten ze opofferen en wat verandert er in hun leven als ze klant
worden? De waarde voor de klant kan worden beschreven in drie elementen die
waarde voor de klant vergroten (resultaat, afhandeling en emotie) en in drie elementen die de waarde voor de klant verkleinen (prijs, moeite en risico).
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3.3 Levering (welke kanalen gebruik je?). Als duidelijk is aan welke klanten welke
waarde wordt beloofd, moet dit worden waargemaakt in de levering en de operatie.
De levering betreft de activiteiten van de organisatie waarin de interactie voor en
met de klant plaatsvindt. Dit betreft daadwerkelijke producttransacties bij de verkoop, maar ook de relatie als geheel en de interactie in merkcontactpunten voor en
na de verkoop. De levering kan worden beschreven in marketing, verkoop, klantcontact en diensten.
3.4 Operatie (hoe organiseer je dat?). De operatie betreft de activiteiten van de organisatie ‘achter’ de levering. Een gestroomlijnde operatie vormt het hart van de organisatie en het is de ruggengraat voor de levering. De operatie kan worden beschreven in productie, technologie, leveranciers en partners.
4

31

Welke aantoonbare waarde wordt gecreëerd?

4.1 Waardecreatie. De beloften in het raamwerk voor briljante businessmodellen
moeten worden waargemaakt. Dit is de bron voor tevreden en meer loyale en
winstgevende klanten, de basis voor waardecreatie voor aandeelhouders en medewerkers, wat weer bijdraagt aan de waardecreatie voor de maatschappij. De waarde
die wordt gerealiseerd voor de belanghebbenden en de organisatie is het resultaat
van het businessmodel en de ultieme toets en het bewijs van de briljantheid ervan.
De organisatie kan zich doelen stellen voor waardecreatie en deze meten voor klanten, aandeelhouders, medewerkers en de maatschappij.
4.2 Fasering. De volgorde van 1 t/m 4.1 is niet willekeurig. Dit is tevens de stapsgewijze
volgorde waarin briljante businessmodellen het best kunnen worden beschreven.
Het lijkt ook de volgorde waarin de focus verschuift in de tijd en daarmee de causaliteit in de ontwikkeling van het bedrijf. Het doel is waardecreatie voor alle stakeholders, maar dat is er niet vanaf het begin. Dat is het gewenst resultaat. Daarvoor
moet er eerst een werkend en consistent businessmodel zijn. Dat vraagt weer eerst
om een heldere visie en positionering.
Een bedrijf is en blijft een sociaal construct. Paradoxaal genoeg is het juist voor een
organisatie die succesvol de bovenstaande stappen heeft doorlopen extra moeilijk
om succesvol te blijven. Uitdaging wordt vervolgens om de kern van het businessmodel te behouden en de organisatie tegelijkertijd te vernieuwen voor de toekomst.
Samenvattend kan een historisch, bestaand, aangescherpt en nieuw briljant businessmodel worden beschreven en gebouwd met ﬁguur 2.1:

Binnenwerk BBMF 31

20-03-15 16:17

deel i – kader briljante businessmodellen in finance

Merkessentie
Wat is de fundamentele kern?
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• Wat is het duurzaam
resultaat voor alle
betrokkenen?
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• Wie wil je zijn?
• Welke positie moet het
merk in het hoofd van de
klant hebben?

Figuur 2.1
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Als een organisatie duurzame waarde wil creëren is een gedegen fundament cruciaal.
Dan gaat het over de visie van de organisatie enerzijds en de merkpositionering anderzijds. Anders gezegd, het antwoord op de vraag ‘Wie wil je zijn?’ (visie) dient naadloos
aan te sluiten op het antwoord op de vraag ‘Welke positie moet het merk in het hoofd
van de klanten hebben?’ (merkpositionering). Organisaties met briljante businessmodellen blijken doorgaans een inspirerende en authentieke visie en merkpositionering te
hebben die onlosmakelijk is verbonden met het businessmodel. In dit hoofdstuk wordt
daarom eerst ingegaan op visie, vervolgens op merkpositionering.

2.1

Visie20

33

Een visie zet de organisatie in beweging. Zij geeft weer waar de organisatie vandaan
komt, wie de organisatie is, en wie ze wil zijn. De visie van de organisatie vormt daarmee het fundament van het businessmodel. Alles wat de organisatie onderneemt, moet
toetsbaar zijn aan dit uitgangspunt.
De visie van een organisatie kan worden beschreven door vier vragen te beantwoorden:21
• Het hoger doel: Waarom bestaan wij?
• Het gewaagd doel: Waarheen gaan wij?
• De kernwaarden: Waarvoor staan wij?
• De kernkwaliteiten: Waarin blinken wij uit?

Het klinkt logisch om te veronderstellen dat een briljant businessmodel begint bij het
onderzoeken van de markt door middel van klantinterviews, concurrentieanalyses en
marktonderzoeken. Op basis van het gevonden ‘gat in de markt’ wordt een passend
aanbod geboden. Het draait immers om de behoefte van de klant, zou je denken. Met
andere woorden: kijk wat de behoefte van de klant is en speel daarop in.
Nou, zo werkt het bij briljante businessmodellen dus niet bij de start! Integendeel. Briljante businessmodellen lijken bijna altijd te starten vanuit de eigen visie van de organisatie op wat ze willen bieden en veranderen in de omgeving (inside out). Dit is dan wel
vaak een droom die is gedeﬁnieerd door vanuit de buitenwereld naar de eigen toekomstige activiteiten of gewenste verandering te kijken. De eerste drijfveer is meestal een
inzicht waarmee klanten fundamenteel beter kunnen worden bediend, de markt wordt
opgeschud, of wat de oprichters gewoon mooi en leuk vinden om te creëren.22 Pas
daarna wordt getoetst (of gewoon geprobeerd) of klanten hier ook op zitten te wachten.
Juist als het baanbrekend is gaat het vaker om een latente behoefte dan om een expliciete vraag vanuit de markt.
De manieren waarop organisaties hun visie beschrijven kunnen verschillen. Daarbij zijn
er ook verschillen in de gebruikte terminologie. Zo zijn elementen van de visies ook
terug te vinden in teksten over missie, waarden, identiteit en strategie. In dit boek wordt
de visie van een organisatie beschreven aan de hand van haar hoger doel, haar gewaagd
doel, haar kernwaarden en haar kernkwaliteiten.23
De visie van de oprichter vormt vaak de start van een briljant businessmodel. De visie is
vanaf dat moment niet bevroren. Juist bij succes is er extra uitdaging de visie te vernieu-
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wen met alle betrokkenen. Zoals beschreven door ‘merkengoeroe’ Giep Franzen vormt
de visie zowel de basisﬁlosoﬁe (wortel) als het toekomstbeeld (vleugel) van een organisatie.24 De Amerikaanse wetenschappers James Collins en Jerry Porras laten in hun
onderzoek naar succesvolle visionaire bedrijven zien dat deze organisaties continu een
goede balans weten te vinden tussen het behouden van hun kern (ideologie) en het stimuleren van vooruitgang (ambitie).25 Het hoger doel en de kernwaarden zijn primair
verbonden met de wortels en de identiteit die de organisatie wil behouden. Het gewaagd
doel en de kernkwaliteiten zijn meer dynamisch van aard en geven inhoud aan het stimuleren van vooruitgang op basis van een gezamenlijke ambitie voor de toekomst.
34
Succesvolle visionaire bedrijven bouwen

Vleugels
Wortels
Hoger doel en
kernwaarden
vormen de
wortels van
de organisatie

Gewaagd doel en
kernkwaliteiten
geven vleugels,
richting en energie
in de ontwikkeling
van het bedrijf

Figuur 2.2

Door op je kern voort te bouwen, zorg je voor aansluiting op de identiteit en kracht die
van oudsher de basis vormen van de organisatie. Zo benut je de kennis en expertise die –
onbewust en bewust – verankerd zitten in mensen en processen. Een goede aansluiting
op de activiteiten waar de organisatie zich altijd in heeft bewezen vormt een herkenbaar
ankerpunt, waardoor klanten en andere betrokkenen begrijpen waarom het logisch is
(en voelt) dat je als organisatie actief bent in de betreffende markt en daar een betekenisvol, onderscheidend en aantrekkelijk aanbod in kan leveren.26
Het formuleren van een visie voor een bestaande organisatie is daarmee ook een (her)
ontdekking van wat al in de organisatie zit, qua wortels en potentie. Een heldere en
gedeelde visie geeft een gemeenschappelijk vertrekpunt en doel. De visie van een organisatie kan worden beschreven (of gezamenlijk uitgewerkt bij het ontwikkelen van een
visie) door het beantwoorden van de volgende vragen:27

•

Het hoger doel: Waarom bestaat de organisatie? Dit geeft weer wat het bestaansrecht
is van de organisatie, wat de essentie van de organisatie is en wat zij in de kern wil
zijn. Het hoger doel geeft op een heldere, inspirerende en puntige manier weer wat
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de idealen van een organisatie zijn en welke unieke bijdrage zij levert aan alle belanghebbenden. Daarmee biedt het hoger doel een vast ankerpunt en een leidraad voor
elk handelen. Het hoger doel van The Walt Disney Company is bijvoorbeeld: ‘Geluk
creëren voor mensen van alle leeftijden, overal.’

•

Het gewaagd doel: Waar gaat de organisatie heen? Dit is een uitdagend toekomstbeeld dat door uiterste inspanningen wel kan worden bereikt. Het heeft betrekking
op de droom of dromen die een organisatie wil realiseren. De voornaamste functie
van een gewaagd doel is om energie vrij te maken. Het eindresultaat dient zo concreet mogelijk beschreven te worden, inclusief de termijn waarop het moet worden
gerealiseerd. Het archetypische voorbeeld van een gewaagd doel is de in 1962 door
John F. Kennedy geformuleerde ambitie om ‘voor het eind van het decennium een
man op de maan te zetten en hem weer veilig naar aarde te brengen.’

•

De kernwaarden: Waarvoor staat de organisatie? Dit zijn de diepgewortelde overtuigingen die aangeven wat de leden van een organisatie juist en van wezenlijk belang
vinden. Het zijn morele doelen die mensen nastreven, waarderen en motiveren.
Waarden hebben ook een emotionele lading: zij geven aan wat mensen graag willen
doen. Kernwaarden voor de VOC waren bijvoorbeeld: ondernemend, onvervaard en
onbarmhartig.28

•

Kernkwaliteiten: Waarin blinkt de organisatie uit? Kernkwaliteiten geven weer waar
een organisatie extreem goed in is, waarin zij excelleert. Het zijn de dieperliggende
eigenschappen, gaven of sterkten die kenmerkend zijn voor een organisatie en die tot
superieure prestaties leiden.29 Kernkwaliteiten voor het Indiase oogziekenhuis Aravind zijn bijvoorbeeld: topkwaliteit oogzorg, verbinding en verbeteren.30

35

Zelf aan de slag met een visie?

Hoger doel

Gewaagd doel

Kernwaarden

Kernkwaliteiten

Figuur 2.3
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2.2

36

Positionering31

De (merk)positionering is de positie die men als organisatie voor het merk kiest of heeft
ten opzichte van de klant en andere merken in de markt. Deze keuze leidt tot het antwoord op de vraag: ‘Wie wil je zijn in de markt voor welke klanten?’ Een goede positionering is evenals de organisatie-identiteit geen uitvinding maar een ontdekking. Het
formuleren hiervan is dus een ontdekkingsreis op basis van de vraag hoe en waarin de
organisatie (meer) exclusief of speciaal kan zijn voor de (potentiële) klanten in de
markt. Als zo’n reis eindigt in een positionering die compleet nieuw voelt dan is het
ergens verkeerd gegaan en gekunsteld geworden terwijl het juist écht moet zijn. Een
goede positionering voelt meer als een ontdekking van iets dat er altijd al had moeten
zijn.

De uitstraling die je in de buitenwereld wilt hebben met de (merk)positionering dient
in lijn te zijn met wie je daadwerkelijk bent en wilt zijn in de visie. De positionering is
de positie die de organisatie met het merk wil innemen in het hoofd en hart van (potentiële) klanten32. De positionering van een merk kan worden beschreven aan de hand van
de volgende vijf vragen:
• Merkessentie: Wat zijn de fundamentele kern en het hart?
• Merkwortels: Wat zijn de oorsprong en geloofwaardigheid?
• Merkbelofte: Wat zijn de te bieden voordelen?
• Merkwaarden: Wat zijn de onderliggende waarden en persoonlijkheid?
• Merkbewijs: Wat moet worden waargemaakt met onderscheidende kracht?

Om in het hart te worden gesloten van klanten, aandeelhouders en de maatschappij
moet een merk eerst bij medewerkers in het hart zitten. Merken waarvoor dit geldt zijn
het meest krachtig en duurzaam. Medewerkers treden naar buiten en hun merkbeleving
moet dus authentiek en consistent zijn. Dat is het verschil tussen een merk hebben en een
merk zijn.33 Om dat te realiseren moet een merk een-op-een gekoppeld zijn aan de visie.
De elementen uit het visievierluik bieden dus input en inspiratie voor de positionering.
De positionering van een merk kan worden beschreven in de volgende vijf elementen:34

•

Merkessentie in kern en hart. Wat onderscheidt ons in de kern van andere merken,
en is dat onderscheid relevant voor klanten? Wat is de kern in een beperkt aantal
sleutelwoorden? Wat is daarmee het hart en de ziel van de positionering?

•

Merkwortels in origine en geloofwaardigheid. Waar komen we vandaan? Wat is ons
verhaal en waarom bestaan we? Welke wortels en historische banden bestaan er met
de markt? Hoe geeft deze origine de organisatie een basis om geloofwaardig een rol
te kunnen vervullen in de markt? Wat is de aansluiting op het hoger doel waar de
organisatie voor stond en staat? Hoe is dit verankerd in consistente en eenduidige
visuele kenmerken (kleur, logo) waarmee de herkenbaarheid van de organisatie is
geborgd op de lange termijn?
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•

Merkbelofte in voordelen. Wat is de belofte aan de klant die hoort bij het gewaagd
doel en hoe wordt dat krachtig en compact geformuleerd? Waar staat de organisatie
voor en wat betekent dit concreet vanuit het gezichtspunt van de klant? Welk verschil
belooft de organisatie te maken in het leven of de bedrijfsvoering van de klant?

•

Merkwaarden in waarden en persoonlijkheid. Waar staat het merk voor en als het
merk een persoon was: wat voor iemand dat zou zijn? Wat is de verpersoonlijking van
de kernwaarden? Waar is hij geboren? Welke vrienden heeft hij, wat voor kleren
draagt hij? Of fundamenteler: hoe is het om deze persoon te zijn? Zijn er andere
archetypen zoals een dier, een politieke partij of een auto die helpen deze persoonlijkheid te beschrijven?

•

37

Merkbewijs in kwaliteiten met onderscheidende kracht. Hoe gaat de klant ervaren
dat de organisatie geen loze beloften doet, maar echt het verschil maakt? Wat is het
bewijs dat de organisatie de beloofde voordelen kan leveren op basis van haar
kernkwaliteiten? Wat zijn de unieke hulpbronnen (zoals distributiekanalen, technologie of inkoopvoordeel) waarmee zij de beloften aan de klant elke dag kan waarmaken?

Zelf aan de slag met merkpositionering?
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Figuur 2.4

Binnenwerk BBMF 37

20-03-15 16:17

31,5 mm

Laat je inspireren door de 19 cases van organisaties die het anders deden, doen en
gaan doen. In dit boek komen briljante businessmodellen aan bod voor de volgende
zes financiële basisbehoeften:

Jeroen Kemperman, Jennifer op ’t Hoog (beiden werkzaam bij Achmea) en Jeroen
Geelhoed (&samhoud) inspireerden al talloze organisaties met de bestsellers
Briljante businessmodellen en Briljante businessmodellen in de Zorg.
Meedenken en -doen? wikibusinessmodels.com
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BRILJANTE BUSINESSMODELLEN IN FINANCE

Gemeenschappelijk betaalverkeer om betrouwbaar onderling te kunnen
handelen en ruilen: Wisselbank, Visa en GCash
Gemeenschappelijk bankieren om dagelijks geld op te nemen en te betalen
in de gemeenschap: Mit Ghamr, Svenska Handelsbanken en Umpqua Bank
Samen financieren om middelen te vinden om te kunnen ondernemen:
Crédit Coopératif, BRI en SKS
Samen investeren om rendement te maken om morgen van te kunnen
leven: Pensioenfonds Rotterdamse Roeiers, Kickstarter en Leapfrog
Dagelijkse risico’s delen om tegenslagen te voorkomen, delen en repareren:
Centraal Beheer, Interpolis en Google
Bijzondere risico’s delen om ook de grote rampen te kunnen absorberen:
Lloyd’s, AIG en Credit Suisse

JEROEN KEMPERMAN
JEROEN GEELHOED
J E N N IF E R O P ‘ T H O O G

Veel bestaande businessmodellen van banken en verzekeraars zijn niet toekomstvast. Er is een doorbraak nodig om weer te gaan ondernemen vanuit hernieuwd
vertrouwen. Dat vraagt om briljante businessmodellen, gedreven vanuit visie.
Businessmodellen die waarde creëren voor alle stakeholders: klant, medewerker,
aandeelhouder en maatschappij.
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