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Inleiding
Ondernemers en organisaties willen succesvol zijn en dat ook blijven. Een van de
eerste voorwaarden daarvoor, is een doordacht concept voor de producten en/of
diensten die zij aanbieden. Om dit te bereiken moet vooraf nagedacht worden over
het aanbieden van die producten en diensten, hun doelmarkt, de concurrentie, de
benodigde investering en vooral de inrichting van de eigen organisatie.
Ideeën die organisatie veranderingen noodzakelijk maken vinden vaak
ongestructureerd hun weg door de organisatie en worden zelden gestuurd op vooraf
gedefinieerde variabelen die het complexe proces van verandering beter kunnen
kanaliseren. Werken met een business model is een hulpmiddel om de benodigde
structuur aan te kunnen brengen. Niet alleen voor startende bedrijven maar ook
voor bestaande.
Dit whitepaper is erop gericht om uiteen te zetten waar men rekening mee moet
houden met het opstellen van een succesvol business model en hoe dit toe
te passen is om de eigen organisatie verder te ontwikkelen naar succes.

Dit whitepaper wordt u aangeboden door Personal Consult.
Auteur: Maurice van der Woude, Renkum november 2011.
Auteur van "Een heldere kijk op Cloud Computing"
Co-auteur: "Praktijkvisies op Cloud Computing" - EuroCloud Nederland
Co-auteur: "Decisions maker's guide to Cloud Strategy and Governance" - Ark
Personal Consult is een organisatie advies bureau met bijna 20 jaar ervaring
op organisatie- en inrichtingsvraagstukken, bedrijfstransformaties en procesinrichting.
Momenteel heeft Personal Consult een sterke focus op Cloud Computing vanwege de
benodigde veranderingen in het business model dat deze vorm van werken met zich
meebrengt. Personal Consult richt zich op (onderdelen van) bedrijven waarbinnen een
wens of noodzaak ontstaat om de organisatie anders in te richten en processen aan
te passen.
Personal Consult gelooft in een persoonlijke, directe en pragmatische aanpak en is onafhankelijk.
Voor meer informatie:
Personal Consult
Kerkstraat 85
6871 BJ Renkum
info@personalconsult.nl
www.personalconsult.nl
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Waarom een business model
Door het ontwerpen en toepassen van een business model kan beter gestuurd
worden op het uiteindelijke resultaat van organisatie wijzigingen waarbij ook de
focus intact blijft.
Aan de hand van het business model in vereenvoudigde vorm is gemakkelijker aan
medewerkers en buitenwereld uit te leggen waar het bedrijf voor staat en hoe het
te werk gaat.
Het ontwikkelen van de organisatie begint veelal met een idee dat een aanleiding
heeft. Die aanleiding kan zijn dat de zaken slechter zijn gaan lopen, meer
concurrenten op de markt zijn gekomen, andere marktontwikkelingen gaande zijn of
simpelweg omdat de organisatie zich verder moet ontwikkelen om beter voorbereid
te kunnen zijn op de toekomst.
Het idee om zaken anders te doen, is meestal gebaseerd op het gedachtengoed
van één persoon. Het idee is op dat moment nog ongestructureerd. Het is dan ook
niet helder of het idee wel uitvoerbaar is en het verdient aanbeveling om een groep
samen te stellen bestaande uit mensen en organisaties die hier samen met de
bedenker van het idee over kunnen brainstormen.
De samenstelling van die groep is belangrijk. Als alleen maar gelijkdenkenden
worden benaderd, zal er weinig kritiek op het idee plaats hebben. Dat geldt ook als
alleen maar mensen van de organisatie zelf worden ingeschakeld. De ervaring leert
dat het belangrijk is om bij dit proces een onafhankelijk adviseur te betrekken, die
het proces kan voeden met verrassende ideën, waar men juist niet aan denkt,
omdat men doorgaans teveel ingebed is in de organisatie. Ook kan deze adviseur
het proces leiden, ondersteunen of bewaken, waardoor de focus ook op de juiste
elementen blijft liggen.
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Het eilandenmodel
Om een goed bedrijfsmodel te ontwikkelen kan het beproefde Personal Consult
Business Modeling ™ concept goed van dienst zijn. Dit model is gebaseerd op
basiselementen die in elk bedrijf aanwezig moeten zijn. Omdat die basis elementen
los van elkaar ingevuld kunnen worden, heten deze elementen "Eilanden", met
FOOM als acroniem.
Een grafische representatie van die eilanden ziet er als volgt uit:

Het idee wordt gevormd door het product of de service. Hier wordt doorgaans de
visie van een bedrijf uit afgeleid: Wat is het bestaansrecht van het bedrijf? Welke
meerwaarde kan het de markt bieden?
De benoemde eilanden bestaan uit;
-

Een financieel deel
Benodigde middelen (en expertise)
De omgeving
De organisatie

Uiteindelijk moeten de eilanden ook bevolkt worden om te weten uit welke
noodzakelijke elementen ieder eiland afzonderlijk moet bestaan om het zakelijke
idee vorm te kunnen geven en de organisatie hierop in te kunnen richten.
Zoals zal blijken uit het figuur maken de losse onderdelen de organisatie compleet.
Het managen van die onderdelen kan wel los van elkaar gebeuren, maar
uiteindelijk leiden ze gezamenlijk tot een propositie en strategie.
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Het financiële eiland
Het financiële eiland wordt bevolkt door drie eenheden;
- Benodigde investering
- Benodigde financiële middelen
- Berekening Return on Investment

Primair zal gekeken moeten worden wat de investeringen zijn om het product of
de dienst in de markt te zetten. Vervolgens moet gekeken worden welke financiële
middelen daarvoor nodig zijn. Kan het met eigen middelen gefinancierd worden of
is een bank of een investeerder nodig. Uiteindelijk zal door berekeningen
beoordeeld moeten worden wat de Return On Investment (ROI) kan zijn. Bij de
ROI komen meerdere zaken kijken. Vooraf zal een schatting gemaakt moeten
worden wat het product of de dienst kan gaan opleveren. Hoeveel is de klant bereid
te betalen voor het product of de dienst. Hoeveel winst wilt u per verkocht product
of geleverde dienst maken. Hier zal onderzoek in de doelmarkt voor nodig zijn. Zie
hiervoor ook "het omgevingseiland".
Het middelen eiland
Uiteindelijk zullen ook middelen nodig zijn om het bedrijfsidee te kunnen
verwezenlijken. Dit eiland bestaat uit 3 standaard componenten:
- Materiaal
- Expertise
- Distributiekanaal

Welk materiaal is nodig om de dienst of het product te kunnen maken en leveren
(bedrijfsauto, grondstoffen, website). Vervolgens moet nagedacht worden over de
benodigde expertise om met de materialen te kunnen werken. Hier gaat het
over mensen. Welke capaciteit is nodig om invulling te kunnen geven aan het
uitvoeren van de dienst of het vervaardigen van het product. Als het product of de
dienst gemaakt en uitgeleverd kan worden, moet ook nagedacht worden over de
wijze van distributie. Hoe ga je zorgen dat het product of de dienst onder de
aandacht komt én geleverd kan worden?
Er kan gewerkt worden met partners die het product of de dienst in de markt
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verkopen maar er kan ook besloten worden om het distributie kanaal in eigen
hand te houden. Overzichtelijker maar wel meer werk. Het is zeker wenselijk om in
deze fase ook al aan klantservice te denken. Uiteindelijk gaat het niet alleen om
het verkopen maar ook om klanttevredenheid.
Het omgevings eiland
Als het om de omgeving gaat, zijn we meestal geneigd om te denken aan onze
maatschappelijke verantwoordelijkheden. Er komt echter meer bij kijken als het
gaat om de omgeving in het kader van business modellen. Het derde eiland, de
omgeving, bestaat uit vijf elementen die allen specifieke aandacht nodig hebben
omdat ze niet altijd gerelateerd aan elkaar hoeven te zijn.
-

Regels en wetten
Acceptatie
Doelgroep en behoefte
Verwerking
Geografische beperkingen

In ieder land en voor nagenoeg iedere bedrijfstak zijn er regels en wetten die
nageleefd moeten worden. In het kader van het business model, moet zeker
gekeken worden of er geen wetten en/of regels overtreden worden bij het
produceren en verspreiden van het product of het aanbieden van de dienst.
Zo is ook de acceptatie van het product of de dienst een groot aandachtspunt. Als
ervoor gekozen wordt een zo groot mogelijke afzetmarkt te bedienen, dan is
acceptatie door de doelgroep een belangrijk punt om rekening mee te houden.
Wordt echter geleverd aan een specifieke doelgroep, dan is de acceptatie van die
doelgroep van belang en kan onderzoek vooraf beter inzicht verschaffen in de
kansen van het product of de dienst voordat het in de markt gezet wordt. Als in
meerdere landen geleverd wordt, dient ook rekening gehouden te worden met de
verschillen in cultuur.
Onderzoek is altijd handig om vooraf te verrichten. Niet alleen vanwege de
acceptatie maar ook om de doelgroep zelf en de behoefte van die doelgroep in
kaart te brengen.
Bij de verwerking van een product komen doorgaans afvalstoffen vrij. Die moeten
afgevoerd worden. Voorafgaand aan de productie zal hierover nagedacht moeten
worden. Bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheden kennen zullen
doorgaans op meer begrip van hun klanten kunnen rekenen.
Qua omgeving zal ook nagedacht moeten worden over de geografische
beperkingen. Zijn die te identificeren en welke zijn deze dan? Om bijvoorbeeld
een dadelpalm kwekerij in de Benelux te beginnen is een kostbare aangelegenheid.
Er zou dan beter overwogen kunnen worden de kwekerij naar een zonniger land te
verplaatsen.
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Het organisatie eiland
Het laatste eiland wordt door bestaande organisaties vaak gezien als het lastigst.
Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de organisatie weet wat deze moet doen? Hoe
moet het programma intern opgezet worden? De onderstaande eiland bevolkers zijn
de belangrijkste om rekening mee te houden;
-

Organisatieontwikkeling
Procesontwikkeling
Communicatie intern/extern
Acceptatie (Cultuur)
Projectorganisatie

Om een organisatie te laten groeien moet deze zich ontwikkelen. Dat kan alleen
maar plaats vinden door continue te kijken wat er gebeurt om de organisatie heen
en hoe de zij het beste op die gebeurtenissen in kan spelen. Dit zou in kunnen
houden dat medewerkers scholing nodig hebben. Ook door scholingen zal een
organisatie zich verder kunnen ontwikkelen maar uiteindelijk is het scholen van
medewerkers alleen niet voldoende. De organisatie zelf moet ook kunnen groeien
door te leren van haar omgeving en de mensen in de organisatie zelf. Door
ontwikkelingen binnen de organisatie te delen met de medewerkers wordt
voorkomen dat "ruis" ontstaat en is er ook meer tijd om acceptatie van
veranderingen te kunnen realiseren. Om ruis te voorkomen is heldere en tijdige
communicatie een must.
Procesontwikkeling blijft lastig voor organisaties, zowel de ontwikkeling als de
instandhouding ervan. Soms is het eenvoudiger om een kortere route naar een
nieuw bedrijfsmodel te nemen en de bedrijfsprocessen maar even te vergeten om
snel te kunnen schakelen. Juist hierdoor zijn organisaties blind gaan varen en
wisten medewerkers niet meer wat er nu van hen verwacht werd.
De backoffice van een organisatie zal hier het meeste baat bij hebben omdat er
efficiënter gewerkt kan worden met de juiste processen.
Het opstellen, valideren en blijvend bewaken van organisatieprocessen is belangrijk
om helderheid en rust te creëren in een veranderende organisatie. Zodra nieuwe
ontwikkelingen zich aandienen is vaak het aanpassen van de processen een redelijk
eenvoudig proces omdat deze immers al bijgehouden waren. In alle andere gevallen
zullen de processen (opnieuw) gedefinieerd moeten worden. Vergeet ook nooit
proces eigenaren te benoemen, hiermee worden niet alleen de
verantwoordelijkheden gespreid, maar worden tevens mensen belangrijk voor het
instandhouden van een proces.
Extern gerichte communicatie wordt vaak als belangrijker gezien dan interne
communicatie. Het zal geen verrassing zijn dat beide even belangrijk zijn. Als een
boodschap naar buiten gaat, zal men die ook binnen de organisatie moeten weten
om vragen die over de extern gerichte boodschap komen, te kunnen
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beantwoorden. Het informeren van medewerkers moet niet gebeuren op een
borrelmiddag maar moet onderdeel zijn van formele interne communicatie, zoals
een maandelijks bulletin of update email. Laat ook weten wat het betekent voor de
medewerkers zelf, waardoor het meer bij mensen zal leven en de betrokkenheid
groter is. Gebruik ook sociale media als tool om zowel interne als externe
booschappen te communiceren maar ga er nooit vanuit dat mensen dat altijd wel
zullen lezen. Niet iedereen maakt gebruik van sociale media.
De cultuur in een bedrijf kan een zeer bepalende factor zijn voor het welslagen van
het business model. In bepaalde bedrijfsculturen, zoals grotere of gevestigde
organisaties, is snel schakelen lastiger en zal meer tijd en energie gestopt moeten
worden in het intern "verkopen" van de ideeën. Zo kan het ook andersom zijn. Een
organisatie die doorgaans snel schakelt, kan onmogelijk alle gevolgen overzien.
Probeer de cultuur vooraf te onderkennen zodat wetenschap ontstaat over mogelijke
aandachtspunten met betrekking tot de acceptatie van de veranderingen.
Om de veranderingen in het business model te kunnen managen is een
projectorganisatie onontbeerlijk, zorg dat in die projectorganisatie kritische
mensen zitten, zij kunnen het business model nét dat beetje extra geven om nog
succesvoller te kunnen zijn.
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De voltooiing

Uiteindelijk zal de eiland definiëring compleet zijn en heeft de organisatie in
principe voldoende input om de strategie en de marktpropositie helder neer te
kunnen zetten. Het voordeel van het volgen van deze eilandmethode is dat niet
alleen een product extern wordt neergezet maar dat tevens de organisatie zelf
volledig is afgestemd op de veranderde producten en/of diensten. Daarnaast legt
het feilloos bloot op welke discipline de organisatie zelf nog lerend is.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit
whitepaper?
Neemt u dan contact op met
Personal Consult
Kerkstraat 85, Renkum
Nederland
info@personalconsult.nl
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