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Inleiding
Overheden en marktpartijen
hebben elkaar nodig. Dat is niet
nieuw. Maar de spelregels
veranderen wel in de loop der tijd.
Nieuwe vormen van
samenwerking worden nodig en
mogelijk. Om een ontwikkeling van
de grond te krijgen, is een goed
verdienmodel benodigd.

bouwstenen om te leren denken in
en te werken aan nieuwe
verdienmodellen.
De zes bouwstenen zijn:
• Gratis waarde
• Samen sterk
• Functies geschakeld
• Gebruiker centraal
• Efficiënte ketens
• Bestendige financiering

Reageren op deze publicatie is
mogelijk en welkom via de mail
info@blueconomy.nl.

In deze context introduceren wij
graag het verdienmodelleren: een
model dat bestaat uit zes
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Invalshoek 1

Gebouwen of het gebied als
vertrekpunt
Het vertrekpunt bij het bouwen van
een verdienmodel is altijd de
waarde die al in het gebied
aanwezig is, de mensen en de
gebouwen die er al zijn. We
noemen dit “gratis waarde”.
Neem Papendorp, de nieuwe
kantorenlocatie in Utrecht bij de A2/
A12. Het is een uitgestrekt
kantorenterrein met vele
gebouwen die onder architectuur
zijn gebouwd. Toch staat er veel
leeg – al sinds de bouw – vanwege
de crisis. Wat kun je doen om te
voorkomen dat deze situatie nog
jaren aanhoudt of zelfs verergerd?
Als je uitgaat van de kwaliteiten
van het gebied dan valt op dat het
ruim van opzet is, met veel groen.
Je kunt je afvragen of je bestaande
loop- of fietsroutes kunt gebruiken
voor sportieve programma’s.
Wellicht voor medewerkers
werkzaam in het gebied, of
misschien voor een gezondheidscentrum? En kan dat centrum niet
tevens functioneren als fitness
ruimte voor de bedrijven die op
Papendorp gevestigd zijn?
Waarom één van de gebouwen
niet als klimmuur gebruiken?
Welke mensen wonen er? Wat
vinden ze belangrijk?
Een andere insteek is door goed te
kijken naar de bevolking. Wie
wonen er in een gebied? Wat is de
aard van de mensen? Hoe groot is
de saamhorigheid?
De meeste mensen vinden het
belangrijk dat hun buurt er goed en
proper bij ligt. Het lukt steeds
vaker om mensen in de wijk te
mobiliseren en mee te laten helpen
bij het onderhoud van het groen in
de wijk. Dit leidt niet alleen tot een
mooiere wijk, maar versterkt ook
de onderlinge band. Welke
ondernemers zijn al actief in een
landschap of recreatiegebied?
Welke ondernemers springen eruit
als het gaat om samenwerkings-

bouw niet
Waarom een ge
bruiken?
als klimmuur ge
bereidheid en kunnen andere
ondernemers op sleeptouw
nemen? Kunnen investeringen van
deze ondernemers gekoppeld
worden aan investeringen van de
overheid, waardoor een beter plan
ontstaat? Kunnen afspraken
gemaakt worden over de
instandhouding van het landschap,
over de verdeling van taken en
verdeling van kosten?
Waarde – los van een gebied of
de bewoners
Het vertrekpunt kan ook waarde
zijn, los van een gebied of locatie.
Neem bijvoorbeeld het
hulpnetwerk Caire (caire.nu).
Uitgangspunt is geweest de
(latente) behoefte van mensen om
naasten die zorg behoeven te
willen helpen. Iets goeds te willen
doen. En dit te koppelen aan
mensen met een hulpvraag. Het
kan bijvoorbeeld gaan om met een
buurtgenoot naar het ziekenhuis te
rijden, daar te wachten en daarna
weer thuis te brengen. Via de
website kunnen hulpvragers en
-bieders elkaar vinden. Inmiddels
hebben enkele grote zorgverzekeraars en aanbieders van
zorg, zich aan dit initiatief
verbonden omdat het kosten kan
besparen én de zorg kan
verbeteren. Wie zag als eerste
deze behoefte bij mensen en
besloot er iets mee te doen?
Meeliften op waarden en
opvattingen
Tot slot gaat deze bouwsteen over
veranderende waarden en
opvattingen. Dit is de soms wat
ongrijpbare factor die je zelf slecht
kunt bedenken maar onmiddellijk
aanvoelt als iemand hem benoemt.
Neem bijvoorbeeld het toenemend
belang dat mensen hechten aan
gezondheid en duurzaamheid. Dit
leidt er toe dat recreatieondernemers zich gaan richten op
specifieke doelgroepen door

duurzame trekkershutten te
bouwen. De doelgroep is opeens
groot genoeg geworden om een
specifiek product voor te
ontwikkelen.
Of denk aan de recente opkomst
van stadslandbouw. Zelf je
(biologische) groenten telen in de
stad. Waar het hier vooral om gaat
is de mobiliserende kracht van
waarden en opvattingen. Rondom
thema’s als gezondheid of
duurzaamheid kun je groepen van
mensen mobiliseren. In touw
krijgen. Dat wordt vooral
interessant als je dingen gaat
combineren (zie bouwsteen
functiecombinatie). Wat als je het
aanbod van biologische boeren
gecombineerd naar de consument
brengt; deze producten aanbiedt in
een gebouw dat wordt
gerevitaliseerd; waar koffie en
eerlijk eten wordt geserveerd door
mensen met een licht
verstandelijke beperking?
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Consumenten komen dan niet
meer (alleen) voor het product of
de kwaliteit. Ze komen er voor zich
zelf. Omdat ze iets goeds doen,
omdat ze een bijdrage leveren.
Een verdienmodel bouwen begint
daarom altijd bij het goed kijken
naar wat er al is. Gebouwen,
gebieden, mensen en waarden.
Daarmee heb je goud in handen.
Stadslandbouw is enorm in opkomst en
heeft een sterke mobiliserende kracht!
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Opkomst van het particuliere
collectief
Verhoudingen tussen bekende en
onbekende partijen in de wereld
van ruimtelijke ontwikkeling zijn
veranderd en nog steeds in
ontwikkeling. In het bijzonder doet
de particuliere ‘markt’ zijn intrede
in dit domein.
Denk bijvoorbeeld aan collectief
particulier opdrachtgeverschap en
zelfbouw. De particuliere markt laat
zien dat het mogelijk is om als
collectief, hoe klein dan ook, te
opereren en de eigen belangen te
behartigen. De ‘bekende’ partijen in
dit domein, gemeenten, provincies,
rijksoverheid, ontwikkelaars en
architecten hebben te maken met
deze veranderende wereld en de
komst van de ‘bottom up-city’
(www.urbansignature.nl).
Waar ontwikkelaars vroeger een
locatie ontwikkeld hadden en
afnemers
is deStuur
situatie nu
meerzochten,
lezen?
een
andersom: een collectief van
particulieren neemt het initiatief en
is op zoek naar de ontwikkelaar om
dit te realiseren.
Zo zetten young professionals zich
in Den Haag in voor de
ontwikkeling van biobased
woningen in leegstaande kantoren.
Om daadwerkelijk tot realisatie te
komen hebben zij alleen een
realisator nodig. In een
samenwerking met een
ontwikkelaar wordt ingespeeld op
de (echte) behoeften van de
initiatiefnemers en de capaciteiten
van de ontwikkelaar om te komen
tot die realisatie. Dit is niet
aanbodgericht, maar
vraaggestuurd ontwikkelen!
In dit voorbeeld van Den Haag gaat
het om potentiële bewoners. Ook
werknemers op een bedrijventerrein of kantorenpark kunnen zich
verenigen op een thema dat voor
hen interessant is. Denk
bijvoorbeeld aan een collectief dat
zich inzet voor een gezamenlijke

Via windcentrale.nl is het mogelijk om eigenaar te worden
van een windmolen en zelf de opgewekte energie af te
kunstexpositie in een leegstaand
pand of het ontwikkelen van een
sportarrangement tijdens en na
kantooruren.

particulieren, worden in de
gelegenheid gesteld, of organiseren
zelf de mogelijkheid, om eigenaar
te worden van nieuwe initiatieven.
Er is een bereidheid om te
ondernemen, om te investeren en
risico’s te nemen.

De basis: eigenaarschap
Het interessante aan het fenomeen
van zelforganisatie, of nieuwe
coalities in meer brede zin, is het
Een vereiste: sta open voor
begrijpen van wat er onder ligt. Wij
samenwerking
zien eigenaarschap. Letterlijk en
Zelforganisatie an sich is nog geen
mail naar
publicaties@blueconomy.nl
figuurlijk.
Particulieren
en private
sinecure. Nieuwe coalities komen
partijen voelen zelf meer
alleen tot stand door het besef van
verantwoordelijkheid om zich in te
de urgentie van deze coalities en
zetten voor hun eigen én een hoger
het besef van de belangen die
belang. Hiermee tonen zij
leven. Het vraagt in ieder geval om
eigenaarschap: een bereidheid om
ruimte voor partijen om te
zich hard te maken voor een
ondernemen. Hoe hiermee om te
belang. Eigenaarschap is meer dan
gaan? Wat vraagt dit van alle
participatie. Niet gevraagd worden
partners in de nieuwe coalitie?
om mee te doen, maar zelf iets in
gang zetten. Denk bijvoorbeeld aan
Het vraagt in ieder geval niet om te
de initiatieven om de eigen
vervallen in overbodige procedures
openbare ruimte in samenwerking
en checklists om met initiatieven
met gemeente en woningom te gaan. Een dergelijke topcorporatie te herinrichten
down benadering voor bottom-up
(www.postzegelparken.nl), of de
initiatieven zal alle energie doen
initiatieven om als particulier,
verdwijnen.
georganiseerd of niet, zelf de
opwekking van duurzame energie
Het vraagt wel om een passend
mogelijk te maken rond of op het
samenwerkingsmodel. Zo is de
eigen huis. Of het aanschaffen van
coöperatieve vereniging sterk in
een (deel van een) eigen windmolen
opkomst als rechtsvorm voor
(www.windcentrale.nl). Met dit
samenwerking tussen partijen met
initiatief is het voor particulieren
een economisch voordeel voor de
mogelijk om eigenaar te worden
van de windmolen (winddelen) en
de opgewekte energie zelf af te
nemen. Hier komt ook de letterlijke
betekenis van eigenaarschap naar
voren. Nieuwe partijen, veelal
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leden, bijvoorbeeld bij
samenwerkende boeren die de
eigen streekproducten als
collectief in de markt willen zetten.
Zo zien wij ook de opkomst van
stichtingen en verenigingen voor
collectief particulier
opdrachtgeverschap (CPO). Het
zijn vormen van samenwerking die
aansluiten bij de opgave en
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belangen van de deelnemende
partijen.
Het vraagt ook om nauwere en
laagdrempelige relatie tussen
lokale partijen. Voor gemeenten en
ontwikkelaars betekent dit een
open houding naar hun omgeving
en een continue inspanning om te
weten wat de waarden zijn van
een locatie en wat er speelt onder
bewoners en gebruikers (zie ook

bouwsteen Gratis Waarde). En het
vraagt van particuliere
initiatiefnemers om zich te
verenigen en hun samenwerking
professioneel aan te pakken.

Functiecombinatie is misschien
wel de bekendste manier om
te komen tot een ander
verdienmodel. De voorbeelden
zijn legio. Denk aan de
stadslandbouw op het dak van
een kantoor of een sportveld
op een parkeer-garage.
Om het concept van
functiecombinatie toe te lichten
borduren wij voort op het werk
van onder andere Jurgen van
der Heijden (Combineer wat je
hebt) en Gert-Joost Peek
(Combimeren) en vertalen dit in
twee strategieen voor het
schakelen van functies waarbij
het gaat om de verhouding
tussen waarde en kosten: door
het schakelen van functies
ontstaat een gelijke waarde
tegen minder kosten (door
kosten te delen) of wordt
meer
lezen? Stuur een
waarde toegevoegd.
Delen van kosten
Waarom kosten volledig zelf
maken als deze ook gedeeld
kunnen worden? Veel
voorzieningen en faciliteiten
kunnen worden gedeeld als
functies gelijk worden
geschakeld. In toenemende
mate worden specifieke
onderdelen van organisaties
als ‘shared service’ geleverd.
Er valt genoeg te delen: grond,
infrastructuur, apparatuur,
huisvesting, faciliteiten. Denk
bijvoorbeeld aan een
zorgboerderij of een woon- en
zorgcentrum waarin meerdere

maatschappelijke instellingen
zijn gehuisvest. Of het Huis
van Cultuur en Bestuur in
Hellendoorn: een gebouw
waarin het ambtelijk apparaat,
de bibliotheek en een theater
zijn gehuisvest.

Partijen kiezen op deze manier
voor het ‘delen’ in plaats van
het ‘hebben’. Dit kan alleen als
de functies aan elkaar worden
gelijk geschakeld en matchen.

Waarde toevoegen
Naast het bereiken van
Ook in de wereld van innovatie
efficiëntie door kosten te delen
is het gelijk schakelen een
kan het schakelen van functies
mail
naaronderdeel.
publicaties@blueconomy.nl
belangrijk
Kosten
ook waarde toevoegen.
voor research & development
Toegevoegde waarde in
worden gedeeld en de
ruimtelijke, sociaalcapaciteit van deelnemende
maatschappelijke en/of
partijen wordt beter benut. Dit
financiele zin. Met drie
komt goed tot uiting in de
voorbeelden lichten wij dit toe.
campusontwikkeling, zoals de
High Tech Campus in
Multifunctioneel dak
Eindhoven, de RDM Campus
Een dak vervult veelal een
in Rotterdam en het Holst
beperkte functie, terwijl het
Centre van TNO en imec. Door
meerdere functies tegelijk kan
de samenwerking met andere
vervullen: naast de bekende
partijen in een open innovatie
functie van bescherming tegen
omgeving delen de partijen in
water en kou, kan het ook
de kosten van R&D.
water vasthouden en zuiveren,
energie opwekken, CO2
afvangen en koelen (groene
Gelijk schakelen: bedrijven
daken). Door een dak te
werken vaak samen aan
gebruiken voor stadslandbouw
innovatie in een open
krijgt het dak zelfs een sociale
innovation R&D centre, zoals
functie als ontmoetingsplek.
het Holst centre Eindhoven.
Een goed voorbeeld hiervan is
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de stadslandbouw op het
voormalige hoofdkantoor van
Vroom & Dreesman gelegen op
het bedrijvencomplex Zuidpark
aan de A10 in Amsterdam.
Gebruik restwarmte
Restwarmte, bijvoorbeeld van
een energiecentrale, kan goed
gebruikt worden voor het
leveren van warmte voor
andere functies. In Rotterdam
wordt de restwarmte van een
centrale gebruikt voor de
verwarming van kassen in de
nabije omgeving.
De restwarmte van de kassen
kan vervolgens gebruikt
worden voor een andere
doeleinde. Zo werd door
studenten in Wageningen
voorgesteld om de restwarmte
van een energiecentrale
volgtijdelijk te gebruiken. Dit
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ging door tot en met de
verwarming van banken in een
park, als laatste schakel in de
keten.
Ander gebruik van ruimte
Aan de openbare ruimte
kunnen ook nieuwe functies
worden toegevoegd. In een
ruim opgezette groene
omgeving bij een
kantorenpark, zoals bij
Papendorp in Utrecht, kan
overdag en ’s avonds ruimte
worden geboden voor
sportieve activiteiten. Dit kan
bovendien ontwikkeld worden
door werknemers op datzelfde
terrein.
Het schakelen van functies,
waarbij functies gelijktijdig
ofwel volgtijdelijk
gecombineerd worden, biedt

volop mogelijkheden om
waarde toe te voegen en een
nieuw verdienmodel te kunnen
bouwen. Het combineren van
functies is waarschijnlijk een
van de meest
vanzelfsprekende manieren om
te bouwen aan een
verdienmodel. Toch zijn de
mogelijkheden nog lang niet
benut. Vaak wordt pas
gekeken naar de
mogelijkheden als er een sense
of urgency is.
Wij zien daarom juist kansen
om ook op andere momenten
na te denken over mogelijke
combinaties vanuit bestaande
en nieuwe functies. Wat kan er
nog meer? Welke kosten
kunnen worden gedeeld? Hoe
kan ik waarde toevoegen door
functies toe te voegen?

De wereld van ruimtelijke
Vraaggericht ontwikkelen:
Valley op Papendorp in
ontwikkeling is de afgelopen
weet wat de gebruiker wil
Utrecht. Er is behoorlijk veel
jaren veranderd van een
Een van de belangrijkste
leegstand in Papendorp, het
aanbodgerichte naar een
lessen uit de crisis in de
kantorenpark langs de A12 en
vraaggerichte markt. In de
vastgoed-markt is dat wij in de
A2. Toch is de Creative Valley
planologie wordt in deze
afgelopen decennia gebouwd
volledig verhuurd. Wat maakt
context gesproken van de
hebben om te bouwen. Er is te
de Creative Valley dan anders?
transitie van toelatings-, via
weinig, of eigenlijk niet,
Het is een nieuw concept dat
ontwikkelings- naar
gebouwd voor de specifieke
aansluit op een vraag uit de
uitnodigingsplanologie. Mooie
vraag van de gebruiker. Het
markt. Het ontwerp van de
termen die aangeven dat het
werd immers toch wel
ruimten speelt in op het
niet alleen meer gaat om het
verkocht. De tijden zijn echter
gebruik en de beleving ervan.
aanbod, maar om een set aan
veranderd. Tegenwoordig is
Er zijn verschillende typen
condities waarin (nieuwe)
sprake van een vragersmarkt.
werkplekken, een eigen
partijen ruimte krijgen om te
De vragers bepalen wat
brasserie met biologische
ontwikkelen. Te lang is te
succesvol ontwikkeld en
producten (ook uit eigen
weinig rekening gehouden met
verkocht, verhuurd of
moestuin). Er zijn all-in-one
de vraag van de ‘markt’. Kijk
geëxploiteerd wordt. Voor de
leasepakketen en complete
maar naar de
ontwikkeling van locaties is de
kantoorboxen te huur.
bedrijventerreinen die te veel
daarom de belangrijkste vraag:
Natuurlijk is het ook goed
van hetzelfde bieden of de
wat wil de gebruiker?
bereikbaar, ziet het gebouw er
enorme aantallen
Ook in de kantorenmarkt is
goed uit (Rietveld architectuur
appartementen in plaats van
nog een flinke slag te slaan als
prijs) en is het gelegen in een
grondgebonden woningen.
het gaat om het inspelen op de
open en groene omgeving.
Tijdelijkheid
meer lezen?
en flexibiliteit,
Stuur eenvraag
mailvan
naar
de gebruiker.
publicaties@blueconomy.nl
Een
belangrijke trends van de
groot deel van het aanbod is
Dit laat zien dat het van groot
laatste tijd, laten zien dat de
weinig attractief voor potentiële
belang is om maatwerk te
nadruk al verschoven is van
huurders. Er is een dertien in
bieden. Maatwerk in de
aanbod naar vraag. Om
een dozijn aan kantoorlocaties
inrichting, in de mogelijkheden
vraaggericht te kunnen
beschikbaar. Veel van
voor een flexibel gebruik, in de
ontwikkelen moet je weten wat
hetzelfde, maar waarvan het
voorzieningen en in de
de gebruiker wil, wie de
gebruik (de binnenkant)
contractvormen. Huren,
gebruiker is en hoe je dit op
onderscheidend kan zijn.
leasen, kopen, het moet
een slimme manier kan
allemaal kunnen. Het aanbod
vertalen in een strategie.
Kijk bijvoorbeeld naar het
moet weer aansluiten op de
concept van de Creative
vraag!
Maar wie is ‘de’
gebruiker?
Huren, leasen, kopen...
Het is
alles moet kunnen!
gemakkelijk om
te spreken van ‘de’
gebruiker. Als je weet wie
die gebruiker of
gebruikersgroep is, dan kun je
ook achterhalen wat
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de wensen zijn van die
gebruiker(sgroep). Maar kun je
wel spreken van die ‘ene’
gebruiker? Of is er sprake van
een variatie aan gebruikers?
Hoe kun je daar mee omgaan?
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vooral slimme aanpassingen
Met kleine, slimme
kan een nieuwe doelgroep en
aanpassingen aan een
markt ontstaan.
gebouw of gebied, nieuwe
markten ontwikkelen
Een nieuw verdienmodel vraagt
Naast het inspelen op een
om te begrijpen welke vragen
variëteit aan gebruikers is nog
‘de’ gebruiker, latent of niet,
In de Brabantse Wal hebben
een tweede strategie mogelijk.
heeft. Op verschillende
wij ook gezien dat er
Vanuit de analyse van, of een
manieren kan hier op worden
verschillende typen recreanten
uitzonderlijk goed gevoel voor,
ingespeeld. Je kunt het
zijn. Sommigen zijn op zoek
de gratis waarde (zie
aanbod zelf aanpassen, nieuw
naar rust en ontspanning,
bouwsteen #1) van een locatie
aanbod creëren, bestaand
anderen willen juist een
kan ook blijken dat er een nog
aanbod anders presenteren of
sportieve prestatie leveren.
onaangeboorde, maar
een nieuwe gebruiker(sgroep)
Wandelen, hardlopen,
kansrijke doelgroep is. Een
proberen te laten ontstaan.
wielrennen, paardrijden,
interessant voorbeeld hiervan
teambuildings-activiteiten, een
is Hannekes Boom in
kort bezoek of juist een
Amsterdam. Op voorhand kon
weekend inclusief
niet worden verwacht dat de
overnachting. Allerlei manieren
markt voor een tijdelijke locatie
om een locatie te ‘gebruiken’.
zo succesvol zouden zijn.
Op die manier kan een
Inmiddels is het zo succesvol
recreatievoorziening
meer lezen?
ook op Stuur
dat een
het terras
mail
altijd
naar
vol zitpublicaties@blueconomy.nl
met
vele manieren en door vele
young professionals en toe is
typen gebruikers worden
aan uitbreiding. Door
gebruikt. Juist om die reden is
marketing en branding kan een
het belangrijk om te weten
bestaand aanbod geschikt
welke type gebruikers er zijn.
worden voor een nieuwe en
Het is vervolgens zaak om elk
groeiende doelgroep. Het is
van deze typen op een eigen,
niet altijd een kwestie van een
op maat gemaakte, wijze te
rigoureuze aanpassing van het
benaderen: doelgroepvariatie.
aanbod. Met kleine, maar

In 2010 heeft Hannekes Boom de wedstrijd van de gemeente Amsterdam gewonnen om tijdelijke
horeca-plus te ontwikkelen op de Kop Dijksgracht.
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Een bedrijf produceert aan de
hand van grondstoffen,
hulpstoffen en halffabricaten.
Hierdoor krijgt een bedrijf
automatisch een eigen plaats in
de bedrijfskolom.
Wil een ondernemer zijn
toegevoegde waarde vergroten,
en zo een ander verdienmodel
organiseren, dan kan hij
nadenken over het zodanig
afstemmen van schakels in de
keten op elkaar dat hiermee
efficiëntiewinst is te boeken of
het elimineren van schakels.
Ketenintegratie en
levenscyclus
In de bedrijfskolom kan een
ondernemer zijn positie
verticaal of horizontaal
uitbreiden door ketenintegratie: verticale integratie en
horizontale integratie in de
bedrijfskolom.

Verticale integratie
Verticale integratie heeft twee
onderdelen, voorwaartse en
achterwaartse integratie.
Voorwaartse integratie heeft te
maken met het overnemen van
een afnemer. Zo kan een betere
afzetpositie gecreëerd worden.
Een voorbeeld hiervan is een
autoleverancier die zijn dealer
overneemt om te zorgen dat hij
meer invloed krijgt op de
werkwijze van deze dealer (en
meer auto’s verkoopt).
Achterwaartse integratie heeft
te maken met het overnemen
van een leverancier. Op deze
manier worden grondstoffen en
halffabricaten veiliggesteld. Een
voorbeeld hiervan is het Van
der Valk concern dat veel van
zijn oorspronkelijke leveranciers
heeft overgenomen. Zo runt
Van der Valk zijn eigen

boerderijen om vlees te
produceren. Van der Valk wil
niet afhankelijk zijn van
leveranciers en de hele keten in
controle hebben.
13

Horizontale integratie
Marktintegratie en productintegratie zijn twee vormen van
horizontale integratie.
Marktintegratie is het vergroten
van de markt om zodoende
goedkoper te kunnen
produceren.
Productintegratie is het
vergroten van het assortiment
voor een grotere afzet bij de
afnemers. Deze oude
economische principes zijn
onverminderd van toepassing
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het gebouw, maar ook de
gedeeltelijke exploitatie van het
museum voor een periode van
25 jaar. Bij het ontwerp van het
gebouw zal dus al rekening
worden gehouden met een
kostenefficiënte exploitatie.
Ook worden ruimtes voor
evenementen meegenomen
De N31 in Friesland was één van de eerste DBFM-contracten in
als aanvullende verdienNederland voor weginfrastructuur. Met DBFM wordt veelal een
mogelijkheid. Aannemers zoals
meerwaarde bereikt van 15% of meer ten opzichte van
Heijmans, die klassiek hun geld
traditionele uitvoering.
verdienen met bouwen,
bereiken zo twee doelen. Ten
verdienmodellen. Deze
hiermee verlegd wordt naar het
eerste boren ze een nieuwe
principes worden in sommige
doel van het project: namelijk
verdien-mogelijkheid aan. Ook
sectoren nog maar
een weg die te allen tijde
met de exploitatie van
mondjesmaat gebruikt
beschikbaar is voor het
gebouwen (zelfs musea) is geld
waardoor er nog veel ruimte
verkeer. Onderhoudste verdienen. Overigens kan dit
voor winst is. Bijvoorbeeld pas
programma’s worden
geld ook afkomstig zijn uit
sinds een jaar of tien heeft
afgestemd op dit doel, zodat
publieke middelen in de vorm
ketenintegratie ingang
de weg zoveel mogelijk
van een exploitatievergoeding
gevonden bij de totstandopengesteld is. Bij de aanleg
al dan niet aangevuld met
brenging van (weg)infrawordt door optimalisatie van
commerciële activiteiten. In de
structuur. Door het ontwerp,
de onderhoudskosten in relatie
meer
lezen?
Stuur
een
mail
naar
publicaties@blueconomy.nl
tweede plaats is sprake van
de aanleg, het beheer en
tot de aanlegkosten rekening
verticale ketenintegratie.
onderhoud en de financiering
gehouden met de levenscyclus
Heijmans vervult de rol van
in één hand te leggen wordt
van de weg. Deze vorm van
exploitant, omdat het bedrijf
een integraal product
levenscyclus-benadering staat
daarmee ook de mogelijkheid
gerealiseerd. Zo wordt in
ook wel bekend als Design,
krijgt om zijn oorspronkelijke
sommige gevallen
Build, Finance, Maintain of
activiteiten – bouwen – te
tegenwoordig door
DBFM.
kunnen blijven doen.
Rijkswaterstaat een
beschikbaarheidsvergoeding
betaald aan de aannemer, die
er voor zorgt dat de weg
gedurende een bepaalde
periode beschikbaar is voor
het verkeer (bijv. 30 jaar). Uit
evaluaties blijkt dat de focus
van de opdrachtnemer

De ketenintegratie kan nog
verder strekken. Heijmans gaat
op de voormalige vliegbasis
Soesterberg een nieuw
Nationaal Militair Museum
bouwen. Heijmans zorgt niet
alleen voor het ontwerp, de
bouw en de financiering van

Eliminatie van schakels in de
bedrĳfsketen
Door (verticale) ketenintegratie
wordt de bedrijfskolom
eigenlijk ingedikt. Activiteiten
die voorheen door een
afnemer of leverancier werden
uitgevoerd, worden
overgenomen. Aan de
activiteiten verandert niet zo
gek veel. Een model van
eliminatie van schakels is ook
voor te stellen: (een deel van)
de activiteiten in de keten
wordt afgestoten.
In een krantenbericht van 4
mei klagen drie biologische

Voor ketenintegratie!

Hoe de aardappel goedkoper werd en de
marge van de agrariër omhoog ging.!

STANDAARD CONSUMENTENPRIJS:!
MARGE AGRARIER: 6 cent
Stel: in de supermarkt kost een kilogram
aardappels 1 euro. De marge voor de agrariër is
slechts 6 cent, blijkt uit onderzoek van de NMA*.

Het grootste deel van de
kosten en de marge
wordt gerealiseerd door
de groothandel en de
supermarkt.!

KOSTEN & MARGE
In de huidige prijsopbouw wordt slecht een
klein deel van de kosten gemaakt en marge
gerealiseerd bij de agrariër en het grootste
deel bij de groothandel en supermarkt. Van de
totale marge van 40 cent op een 1 euro (1 kg.
aardappels), is 34 cent of zo’n 85% van de
totale marge voor de groothandel en
supermarkt.

supermarkt

groothandel

25

23 22

agrariër

!

12

12

Kosten

6

!

Marge

Na ketenintegratie!

meer lezen? Stuur een mail naar publicaties@blueconomy.nl
DIRECT BIJ DE AGRARIER:!
MARGE AGRARIER: 38 cent
Stel: de agrariër verkoopt zijn aardappels via
internet direct aan de consument. De schakels
van groothandel en supermarkt zijn dus
geëlimineerd. De kosten dalen daardoor
aanmerkelijk, waardoor de prijs voor de
consument omlaag kan, bijvoorbeeld naar 50
cent per kg.

KOSTEN & MARGE
De kosten voor de agrariër zijn nog steeds
circa 12 cent per kg (+ kosten voor internet,
relatief weinig). Bij verkoop tegen een prijs van
50 cent/kg – aanmerkelijk minder voor de
consument – kan de agrariër een marge
realiseren van 38 cent/kg. Dat is 32 cent/kg
meer dan in de huidige situatie!

Door direct aan de
consument te verkopen
wordt de aardappel voor
de consument goedkoper
en gaat de marge van de
agrariër omhoog!!

12ct

kosten

"

* Nederlandse Mededingingsautoriteit: prijsvorming in de agri-sector gemiddelde 2005-2009,
als % van de consumentenprijs, bewerking Blueconomy.

Kosten

38ct
marge

!

Marge
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vooral de groothandel en de
supermarkt aan aardappels
verdienen. Als tegenreactie
gaan de agrariërs hun
aardappelen, penen en ui via
internet verkopen. Ze verkopen
de aardappels voor 50 cent
per kilo, daar waar ze in de
winkel al gauw € 1,- kosten.
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Invalshoek 6

Winst dus voor de consument.
Maar ook winst voor de boer,
want bij verkoop aan het
supermarkt-kanaal vangt hij
maar 17 cent per kilo. Op de
volgende pagina is dit
schematisch uitgewerkt.

Met deze bouwsteen willen wij
laten zien dat ketenintegratie
veel mogelijkheden biedt voor
een ander verdienmodel.
Welke mogelijkheden zijn er in
uw bedrijfskolom voor
integratie of eliminatie van
schakels?

Loyaliteitsconcepten
Een belangrijk onderdeel van
het bouwen van een nieuw
verdienmodel is het ontwikkelen
van loyaliteitsconcepten. Het
belangrijkste doel van
loyaliteitsconcepten is het
verbinden van klanten,
gebruikers en bezoekers en
een langdurige band
opbouwen. Een bekende vorm
van een dergelijk concept is de
“vrienden van …”. De vrienden
van zijn ambassadeurs van de
betreffende instelling of
landschap, verlenen vrijwillig
hand- en spandiensten.

voorbeeld van Fuji. Ook in de
vorm van een streekrekening
kunnen mensen hun
betrokkenheid bij de regio uiten.
Betrokkenen,
belanghebbenden bij een
landschap of project storten
hun ‘spaargeld’ op een speciale
rekening waar de rente hoger is
dan op hun eigen
spaarrekening. De ‘over’rente
komt te goed aan het project.
Betrokkenen ontvangen dus
een normale rente en schieten
er niets bij in terwijl ze toch een

Bij crowdfunding wordt bij vele
mensen een klein bedrag
opgehaald ten behoeve van
een specifiek doel. We maken
onderscheid tussen
crowdfunding als loyaliteitsconcept en als financieringsarrangement (zie verder op).
Crowdfunding als loyaliteitsconcept betekent dat geld
wordt opgehaald, bij vele,
kleine betrokkenen. Het
onderscheid met adoptie is
klein.

Een ander bekend concept
betreft het aantrekken van
sponsoring. Uit onderzoek blijkt
dat erkende goede doelen en
projecten met een lokaal
karakter een grotere kans
maken
meer
op sponsoring
lezen? Stuur een mail naar publicaties@blueconomy.nl
(Overbeek en de Graaf, 2009).
Fujifilm bijvoorbeeld heeft een
bijdrage leveren. De
Het museum Boijmans van
sponsorbeleid dat is gericht op
streekrekening
het
Groene
Beuningen bijvoorbeeld kon
de terreinen duurzaamheid,
Woud
is
in
Nederland
geen sponsors vinden voor de
sport en onderwijs. Daarbij
waarschijnlijk het bekendst.
geplande once-in-a-lifetime
worden vooral projecten in de
Ook de mogelijkheid van
tentoonstelling ‘De weg naar
nabije omgeving van het bedrijf
adoptie
wordt
vaker
ingezet.
Van Eyk’ (kosten € 1,3 mln.).
ondersteund. Het lokale
Men
kan
een
mensen
of
Een bevriende relatie van het
sponsorbeleid sluit daarmee
bedrijven verleiden een stuk
museum begon toen met een
aan op de filosofie van de
bos
of
natuur
te
adopteren
en
kettingbrief actie en benaderde
moedermaatschappij dat een
hiervoor
zorg
te
dragen.
Het
vijf personen uit zijn netwerk
lokale vestiging van Fujifilm
zorgdragen wordt dan ingevuld
met het verzoek duizend euro
onderdeel uitmaakt van de
middels
een
betaling,
waarvoor
te doneren, en zelf weer vijf
lokale maatschappij.
meestal
ook
een
tegenprestatie
mensen aan te schrijven met
Werknemers wordt de
wordt
geleverd
in
de
vorm
van
diezelfde vraag. In vijf of zes
mogelijkheid geboden te
een product of
rondes zou maximaal 600.000
sponsorprojecten aan te
landopbrengsten.
Zo
hebben
euro kunnen worden
dragen.
twee Nederlanders een plan
opgehaald. Na ruim twee
opgezet waarin Nederlanders
maanden stond de teller op
Betrokkenheid wordt dus vaak
een
olijfboom
in
Spanje
kunnen
75.000 euro. Te weinig maar
georganiseerd langs de lijn van
adopteren.
Hierdoor
kan
het
toch komt de tentoonstelling er.
“regionale” nabijheid. Mensen,
perceel met oude olijfbomen
bedrijven en instellingen voelen
behouden blijven. In ruil
dikwijls een band met het
hiervoor krijgen deze mensen
gebied waarin ze wonen,
eerste klasse olijfolie.
werken en acteren, zie het
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Het crowdfunding project kreeg
zoveel publiciteit dat Robeco
zich als hoofdsponsor heeft
gemeld.
Crowdfunding werkt het best als
een project concreet en
persoonlijk is. Nog beter dan
een (concrete) tentoonstelling,
werkt bijvoorbeeld de aankoop
van een schilderij. Dit is niet
tijdelijk, maar blijvend en heel
direct en tastbaar. Het schilderij
kan ook de personificatie zijn
van iets groters, bijvoorbeeld de
tentoonstelling. Belangrijk is om
via een eigen website en sociale
media de gevers op de hoogte
te houden van elke fase, met
filmpjes of een weblog. Zo bouw
je een verhaal dat betrokkenheid
genereert.
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Een tweede advies is om
duidelijk te maken dat de
opbrengsten van crowdfunding
zijn bedoeld voor iets extra’s.
Een bijdrage in de
(verlieslatende) exploitatie
stimuleert niet. Heel belangrijk in
crowdfunding is ook: de
tegenprestatie. Het museum
Meermanno organiseerde voor
mensen die 250 euro of meer
schonken, een dag waarin
gevers tezamen met de
conservator door hen
geadopteerde boeken – veelal
middeleeuwse handschriften –
‘op de hand bekijken’. Het
museum Boerhave organiseerde
een vriendenmiddag met een
rondleiding langs topstukken en
lezingen door conservatoren. De
kosten vormen een
aandachtspunt. Veelal wordt
onderschat welke mate van
aandacht nodig is om de relatie
met deze gevers aan te halen en
te onderhouden. De kosten
moeten natuurlijk lager zijn dan

ermee aan opbrengsten wordt
gegenereerd.
Ook in het ruimtelijke domein
vindt crowdfunding langzaam

maar zeker ingang. Zo is in
Rotterdam de Luchtbrug
gerealiseerd die is gefinancierd
door crowdfunding. Op deze
manier konden bewoners zelf
een bijdrage leveren aan het
verhogen van de kwaliteit op
straatniveau. Afhankelijk van het
geld dat wordt ingezameld kost
het project 80.000 tot 440.000
euro. Je kunt meehelpen door
planken te kopen waarop je
naam wordt geprint, variërend
van 25 tot 1.250 euro.
Een financieringsarrangement
dat in opkomst is betreft de
vorming van (landschaps)
fondsen. Met de instelling van
een fonds worden op zich geen
opbrengsten gecreëerd, maar
het is vooral een middel om een
betere samenhang en
continuïteit van financiële
middelen te garanderen. Er zijn
verschillende vormen van
gebiedsfondsen, ook wel
landschapsfonds, regionaal
fonds, streekfonds of regionaal
of lokaal groenfonds genoemd.
Kenmerkend is dat een of
meerdere lokale of regionale

organisaties het initiatief nemen
om aanleg of beheer van natuur,
landschap of recreatie te
bevorderen en te bundelen. Een
fonds kan gevuld worden met
zowel publieke als
private middelen
en komt niet in de
plaats van

overheidsfinanciering.
Manieren om een
landschapsfonds te vullen zijn:
sponsoring, adoptie,
overheidsgelden,
ontwikkelingstax, rood-voorgroen constructie en grondbank.
Om voldoende
betrokkenheid te stimuleren,
dient de omvang van het gebied
waarop het fonds
betrekking heeft niet te groot te
zijn. Het onderbrengen van
gelden bij het Nationaal
Groenfonds biedt mogelijkheden
om uitvoeringskosten te
verlagen en het financieel
rendement op het ingelegde
vermogen te verbeteren.
Financieringsarrangementen
Durfkapitaal
Als er met een project
voldoende opbrengsten
gegenereerd worden vormt de
financiering doorgaans geen
probleem. De financiering kan
bestaan uit eigen vermogen of
vreemd vermogen. Voor
projecten met een mager

opbrengst-potentieel is het lastig
om voldoende geld uit de
kapitaalmarkt te halen. Projecten
met een publiek belang kennen
nogal eens ofwel een laag
opbrengstpotentieel ofwel een
hoog risicoprofiel waardoor
financiering via de kapitaalmarkt
problematisch kan zijn. In dat
geval kunnen publieke partijen
bijspringen, door ofwel de
financiering geheel op zich te
nemen ofwel voorwaarden te
scheppen waardoor private
financiering alsnog kan
geschieden. Hieronder worden
een aantal mogelijkheden
genoemd om het eigen
vermogen van projecten met
een publiek belang te
versterken.

project. In die gevallen wordt
ook wel eens een
aandelenfonds opgericht. Naast
de overheid storten dan ook
andere partijen risicokapitaal in
het fonds, zoals bijvoorbeeld
een energiebedrijf. Deze kunnen
tevens expertise en netwerken
beschikbaar stellen (“business
angels”).
Een ander aantrekkelijk
verdienmodel om bedrijven veel
directer te betrekken bij de
inrichting van hun groene
omgeving is de uitgifte van
gebiedsaandelen. Het is een
methode om kapitaal te
vergaren voor een
vennootschap, waarbij de
verstrekkers ook mentaal (mede)
eigenaar worden.

gegenereerd om de lening en
eventueel de rente te betalen.
De overheid kan ook besluiten
een garantstelling te doen. Dit is
aan de orde als er een bepaald
risico is dat de markt niet wil
dragen waardoor het project niet
via de kapitaalmarkt gefinancierd
kan worden. Als de overheid het
(specifieke) risico op zich neemt
wordt het project wel uitgevoerd.

Als het gaat om een borgtocht,
dan spreekt de overheid met de
bank af dat de overheid de
aflossing en (eventueel) rente
betaalt als de uitvoerder van een
project niet meer aan de
betalingsverplichting kan
voldoen, bijvoorbeeld bij
faillissement. Ook kan het gaan
Een overheid kan projecten
om een garantie op het
meer
Stuur een
mailvermogen
naar publicaties@blueconomy.nl
financieren
doorlezen?
het aanbieden
Vreemd
renterisico. Voor projecten met
van risicokapitaal. Dit betekent
Naast eigen vermogen of
een lange looptijd is het soms
dat aandelen worden gekocht in
durfkapitaal is ook behoefte aan
moeilijk een langlopende lening
een (project)bv. De overheid
vreemd vermogen.
te krijgen. Dit betekent dat het
wordt dan mede-eigenaar van
project op een bepaald moment
de bv en krijgt daarmee
De overheid kan besluiten aan
moet worden geherfinancierd. Er
stemrecht in de algemene
een project een publieke lening
bestaat een risico dat de rente
vergadering van aandeelhouders
ter beschikking te stellen en
op dat moment hoger is dan
en recht op winstuitkering. Na
voorziet het project daarmee in
begroot, met als gevolg dat het
verloop van tijd kan de overheid
feite met tijdelijk middelen. De
project niet meer rendabel is. De
de aandelen verkopen. Als de
uitvoerder is verplicht de
overheid kan er voor kiezen het
aandelen dan meer waard zijn,
middelen terug te betalen,
renterisico op zich te nemen.
maakt de overheid winst. Bij
eventueel inclusief rente. Een
Daarnaast kan het gaan om een
faillissement gaat het
reden om voor dit instrument te
cashflowgarantie. De overheid
beschikbare gestelde kapitaal
kiezen is dat de bank dergelijke
vult de kasstromen van een
verloren. Het financiële risico is
projecten niet wil financieren of
project aan als er te weinig
nooit hoger dan de inbreng in
een te hoge rente in rekening
kasstromen blijken te zijn om de
aandelen. De overheid kan
brengt. Een motief kan zijn dat
rente en aflossing te kunnen
hiertoe overgaan als gemeend
het risico te hoog wordt
betalen. De overheid betaalt dan
wordt dat sprake is van een
ingeschat, bijvoorbeeld omdat
aan de uitvoerder en niet aan de
publiek belang én financiering
de techniek onvoldoende
bank en niet aan de bank.
via de kapitaalmarkt niet tot
bekend is, de omvang van de
stand komt.
lening te klein is of de
terugverdienperiode te lang. Het
Soms ook is er sprake van
verstrekken van een lening heeft
meerdere partijen die
alleen zin als er voldoende
gezamenlijk belang hebben bij
kasstromen worden
het tot stand brengen van een
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Als de kasstromen weer
voldoende zijn, kunnen de
middelen weer terug aan de
overheid worden betaald.
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ondernemer krijgt via de
website een bepaalde periode,
ca. 4 weken, om de benodigde
investering bij een te brengen.
Op de site zijn diverse
voorbeelden van ondernemers
die er in geslaagd zijn genoeg
mensen te overtuigen in hun
bedrijf te investeren en
daarmee bijvoorbeeld de
ontbrekende 20.000 euro op te
halen. De investering kan in dit
geval gezien worden als
vreemd vermogen aangezien
de ‘investeerders’ geen aandeel
krijgen.

overigens niet zeggen dat het
het sluitstuk is van de analyse.
In de praktijk vult men de
bouwstenen langzaam maar
zeker in, door telkens aan elke
bouwsteen te sleutelen. Met de
beschrijving van deze laatste
bouwsteen is duidelijk
geworden dat er een scala aan
mogelijkheden is als het gaat
om de financiering van een
project, en dat bovendien de te
kiezen oplossing sterk
samenhangt met de band die
men wil opbouwen met zijn
klanten en gebruikers.

Het financieren van projecten
kan ook mogelijk worden
gemaakt door het uitgeven van
obligaties aan particulieren. Een
obligatie is een lening die wordt
uitgegeven wanneer bedrijven/
overheden behoefte hebben
aan kapitaal. Particuliere
beleggers kunnen intekenen op
deze obligatie. In ruil hiervoor
ontvangen particulieren/
beleggers gedurende een
bepaalde tijd (de looptijd van de Tot slot valt nogal eens de term
obligatie) een vooraf bepaalde
revolving fund. Een belangrijk
jaarlijkse rente. Wanneer de
kenmerk van een revolving fund
looptijd van de obligatie erop
is dat het fonds zichzelf in
zit, wordt het oorspronkelijke
stand houdt: het revolveert. Het
bedrag aan de belegger terug
betekent dat de middelen later
meerwordt
lezen? Stuur
eenkunnen
mail worden
naar publicaties@blueconomy.nl
betaald. In Utrecht
opnieuw
ervaring opgedaan met deze
ingezet. Revolving funds zijn
obligatievorm bij het nieuw te
geschikt voor projecten met
ontwikkelen Muziekpaleis. De
voldoende kasstroom om de
financiering van het Utrechtse
verplichtingen (aflossing/
muziekpaleis zal plaatsvinden
terugbetaling en eventueel
door de uitgifte van
renteverplichtingen) te voldoen,
cultuurobligaties. Door uitgifte
maar waarbij de
van cultuurobligaties trekt de
financierbaarheid via de private
Rabobank via de door haar
sector een probleem is als
opgerichte Rabo Cultuur Bank
gevolg van bijvoorbeeld een te
geld aan van particulieren en
hoor risicoprofiel. Voor
verstrekt cultuurfinancieringen
projecten die bijdragen aan een
van Nederlandse culturele
publieke doelstellingen maar
projecten.
onvoldoende kasstroom
genereren om tot (volledige)
Crowdfunding kan ook worden
terugbetaling te kunnen
gebruikt als
overgaan moet men denken
financieringsarrangement. Op
aan subsidieverlening.
de website crowdaboutnow.nl
bijvoorbeeld kunnen
De bouwsteen
ondernemers hun ideeën
“loyaliteitsconcepten en
aanmelden. Particulieren
financieringsarrangementen” is
kunnen vervolgens een kleine
de laatste van de zes
investering doen, bijvoorbeeld
bouwstenen die wij gebruiken
100 euro en krijgen een
in ons werk rondom
rendement in het vooruitzicht
verdienmodelleren. Dat het de
gesteld, bijv. 15%. De
laatste bouwsteen is wil

Over Blueconomy

AANJAGERS VAN DE NIEUWE, SCHONE ECONOMIE
Blue staat voor nieuw, fris en schoon. Onze missie is een toekomst met een nieuwe,
schone economie. Dat vraagt om een transiHe van fossiel naar hernieuwbaar, van
dierlijk naar plantaardige eiwiMen, van lineair naar circulair en van bezit naar gebruik.
Blueconomy begeleidt innovaHes op het gebied van duurzaamheid. Vanaf het prille
begin denken we mee over de manier waarop een gebied of cluster van bedrijven
kan verduurzamen. Met onze tools, zoals Verdienmodelleren, helpen we stakeholders
om stappen te zeMen bij het realiseren van hun ambiHes, door kansrijke bouwstenen
te inventariseren en daarmee te bouwen aan een duurzame (energie)transiHe.
Benieuwd naar ons team, de rollen die wij vervullen of onze producten? Bezoek dan
de website:
www.blueconomy.nl
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