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INLEIDING

Het gezegde “Alleen reis je sneller, maar samen kom je verder”
is zeker van toepassing bij samenwerkingsprojecten. Samenwerken biedt vele voordelen en mogelijkheden die je alleen niet
hebt. Een samenwerking verloopt echter niet automatisch soepel
en leidt ook niet automatisch tot het gewenste resultaat. Dat is
zeker het geval bij zogeheten ‘open’ projecten waarbij verschillende
en soms wisselende partijen samen een nieuwe dienst, product of
oplossing ontwikkelen met bijbehorend business model. Voor dit
soort samenwerkingstrajecten bevat deze gids een aanpak om
samen tot een levensvatbaar business model te komen. We noemen
deze aanpak open collaborative business modeling.

1.1 Voor wie is deze gids?
De aanpak uit deze gids is specifiek ontwikkeld voor samenwerkingen
met een open karakter en met heterogene samenwerkingspartners.
Heterogeen duidt op de verschillende richtingen of sectoren waar
de partijen actief zijn. Voorbeelden daarvan zijn bedrijven, overheden,
onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het open karakter van een
samenwerking houdt in dat er tijdens het project nieuwe samenwerkingspartners kunnen aansluiten of juist kunnen afvallen en dat
voorafgaand aan het project vaak nog in grote mate open staat wat
het gewenste eindresultaat zou moeten zijn.
Dit soort samenwerkingen behoren tot de meest complexe die er
zijn. We hebben er met allerlei verschillende partijen te maken, met

verschillende belangen en wensen, met een verschillende omvang
en invloed, en gedurende het project wisselt de samenstelling ook
nog eens. Deze complexiteit is een van de redenen waarom we deze
gids op dat soort samenwerkingsprojecten richten. Dit zijn vaak de
moeilijkste samenwerkingen en juist daarbij is enige ondersteuning
zeker wenselijk.
Maar belangrijker nog: het zijn juist dit soort samenwerkingen die
we in de praktijk steeds vaker tegenkomen. De complexiteit en
multidisciplinariteit van de vraagstukken waar we als samenleving
tegenwoordig mee te maken hebben, vraagt hier om. Organisaties
kunnen dit niet alleen. In toenemende mate zien we daarom dat
nieuwe initiatieven ontstaan vanuit samenwerkingsverbanden in
plaats vanuit een enkele op zichzelf staande organisatie.
Binnen het onderzoeksprogramma Urban Technology van de
Hogeschool van Amsterdam hebben we veel te maken met
Smart City initiatieven waarin verschillende partijen samen slimme
oplossingen voor stedelijke problematiek proberen te vinden.
Dat zijn vrijwel altijd samenwerkingen met een open en heterogeen
karakter. Ditzelfde zien we ook bij startups, bij grote bedrijven en
in nationale en internationale subsidieprogramma’s waarin vrijwel
altijd de nadruk op samenwerking ligt. Deze gids is bedoeld voor
iedereen die in een dergelijke samenwerking samen met andere
partijen iets nieuws van de grond wil krijgen en op zoek is naar
een aanpak die daarbij ondersteunt.
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We hebben de aanpak ontwikkeld met het idee dat deze ongeacht
het beginpunt toepasbaar moet zijn voor alle projecten, complex en
minder complex. De lastigste projecten zijn projecten waarbij alle
opties nog open zijn en alles nog kan veranderen gedurende het
project. Hierbij kunnen we denken aan de samenwerkingspartners
die nog onbekend zijn en kunnen wijzigen, maar ook aan de inhoud
van het project die nog onbekend kan zijn en zelfs beide. In praktijk
zijn dergelijke projecten vaak erg lastige projecten. Met de aanpak in
deze gids wordt het eenvoudiger om op een gestructureerde manier
zo’n project te doorlopen en tot een succesvol einde te komen, ook
als de samenstelling en/of inhoud gedurende het project veranderen.

1. Het bieden van structuur. Deze gids biedt een gestructureerde aanpak die houvast geeft tijdens complexe
samenwerkingstrajecten. Door deze structuur worden
overzicht en samenhang bewaard en wordt aandacht
besteed aan de meest relevante aspecten.

De aanpak is nadrukkelijk ook geschikt voor projecten die al wat
verder ontwikkeld zijn en waar al meer zaken helder zijn. Zulke
projecten gaan juist wat makkelijker, omdat er al een deel van het
voorwerk gedaan is. Ze zijn als het ware al verder in het traject
dat de meer open en complexere trajecten ook moeten doorlopen.
Ook voor zulke projecten geldt dat met deze aanpak zaken beter
gestructureerd kunnen worden, waardoor er op een prettige en
duidelijke manier gericht samengewerkt kan worden aan het
ontwikkelen van een business model.

3. Het vergroten van de slagingskans. Door aan alle relevante
aspecten van de samenwerking op een gestructureerde
manier aandacht te besteden, vergroot de aanpak de kans
op een goed eindresultaat: een levensvatbaar business
model.

1.2 Wat is het doel van deze gids?
Met behulp van de aanpak in deze gids kunnen de partners in
een samenwerkingsproject gezamenlijk een levensvatbaar multistakeholder business model ontwikkelen, beoordelen en verbeteren.
We hebben deze gids geschreven omdat er hiervoor momenteel
geen geschikte aanpak voor handen is. Met name de wisselende
samenstelling van projecten en de constantie interactie tussen wie
betrokken is en wat men inhoudelijk voor ogen heeft, is iets dat in
bestaande aanpakken niet of nauwelijks terugkomt. Het doel van
deze gids is daarom juist om dat soort samenwerkingstrajecten
te ondersteunen. Met het gebruik van deze gids beogen we op
de volgende manier aan de effectiviteit en efficiëntie van open
samenwerkingsprojecten bij te dragen:

08

2. Het versnellen van het proces. Door het bieden van structuur
kan de aanpak het proces van samenwerken versnellen.
Door zowel te sturen op inhoud, deelnemers en proces
kan gericht op de essentie ingegaan worden, waardoor
snel stappen gemaakt kunnen worden.

4. Het verlagen van de kosten. Met de aanpak komen barrières
en problemen sneller op tafel. Hierdoor kan al in een vroeg
stadium besloten worden of een bepaalde samenwerking
wel of niet gaat werken. Dit voorkomt onnodige kosten
verderop in het traject.
5. Het verbeteren van relaties. De aanpak is gestoeld op
vertrouwen en transparantie. Door belangrijke factoren
expliciet op tafel te leggen, draagt de aanpak bij aan het
bouwen en behouden van goede relaties – ook als van
bepaalde partijen afscheid genomen wordt.

1.3 Wat is open collaborative business
modelling?
Open collaborative business modelling is een proces waarbij partijen
gezamenlijk onderzoeken of ze in een samenwerkingsverband waarde kunnen creëren en een business model kunnen vinden dat voor
alle betrokkenen aantrekkelijk is.
Met een business model bedoelen we het model, of de logica,
waarmee het samenwerkingsverband waarde wil gaan creëren. Het
geeft weer wat de samenwerkingspartners gaan doen, voor wie dat
van belang is, wat nodig is om dat te kunnen doen en wat het zou
moeten opbrengen. Om levensvatbaar te zijn, moet een business
model genoeg opbrengsten genereren om de benodigde activiteiten
te kunnen blijven uitvoeren.
Het collaboratieve karakter van het business model betekent dat
er zowel voor het samenwerkingsverband als geheel, als voor de
afzonderlijke partijen, een interessant business model moet zijn.
Voor de samenwerking als geheel moet er iets neergezet worden
dat toegevoegde waarde heeft en dat op zichzelf levensvatbaar is.
Tegelijkertijd is het ook nodig dat de samenwerking voor elke partij
op zich voldoende oplevert. Alleen dan is het totale project levensvatbaar, omdat iedere partij dan baat heeft bij de samenwerking.
Het open karakter houdt in dat er altijd de optie is dat nieuwe
partijen toetreden, nieuwe inzichten ontstaan en nieuwe initiatieven

tot leven komen of dat van betrokken partijen gedurende het traject
afscheid genomen wordt. Bij open collaborative business modelling
werken we dus met verschillende partijen aan het ontwikkelen van
een business model dat zowel voor het samenwerkingsverband als
geheel als de – mogelijk wisselende – betrokken partijen interessant
en levensvatbaar is.
Het proces van open collaborative business modelling is doorlopend
en heeft dus geen vast eindpunt. Daarnaast is het proces natuurlijk
ooit op gang gekomen, maar is het vaak lastig om het exacte begin te
definiëren. Om dingen werkbaar en overzichtelijk te maken worden in
praktijk zaken vaak gestructureerd in projecten. In deze gids werken
we daarom ook vanuit het perspectief van een project dat loopt tot
en met de ontwikkeling van een levensvatbaar business model.
Met een levensvatbaar business model (of het besluit dat er geen
levensvatbaar business model kan worden gecreëerd) is het einde
van een project duidelijk. Het begin van een samenwerking is vaak
minder concreet. Een project kan enerzijds ontstaan vanuit een of
meerdere partijen, die het idee hebben dat zij gezamenlijk tot iets
moois kunnen komen en dat willen onderzoeken vanuit de middelen
en mogelijkheden die zij hebben. Anderzijds zien partijen soms een
mogelijkheid of kans die ze willen grijpen. Ze gaan vervolgens op
zoek naar de benodigde middelen om dat te doen. Deze aanpak
hebben we zo vormgegeven, dat hij in beide beginsituaties toepasbaar is, zonder dat het nodig is om een exact beginpunt te definiëren.

Hierbij willen we direct opmerken dat het ook gebeurt dat een
samenwerkingsverband tot de conclusie komt dat men niet in staat
is om gezamenlijk tot een levensvatbaar business model te komen.
De aanpak uit deze gids heeft ook als doel deze conclusie al in een
vroeg stadium te kunnen trekken, zodat geen onnodige tijd, geld en
energie verspild worden.
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1.4 Waar is deze gids op gebaseerd?
Voorbeelden van open collaborative business modelling
1. T
 alking Traffic. Een gemeente die samen met een aanbieder van verkeersregelinstallaties, een datapartij en een aantal
lokaal gevestigde grote bedrijven samen een financieel levensvatbare oplossing zoekt om de doorstroom van verkeer
in de stad te verbeteren.
2. Hergebruik textiel in biocomposieten. Een samenwerking tussen een afvalinzamelaar, een meubelproducent een
hogeschool en bedrijven die biobased plastics produceren of daar materialen voor leveren, om samen nieuwe,
commerciële producten te ontwikkelen.
3. Smart Grid. Een autofabrikant, netwerkbeheerder, energieleverancier, een laadpalenbedrijf en een innovatieplatform
die samen een levensvatbare oplossing ontwikkelen om voertuigen zowel te kunnen laden als energie te laten terug
leveren.

De aanpak uit deze gids is gebaseerd op het onderzoek dat we als
Hogeschool van Amsterdam over de afgelopen jaren hebben gedaan
en de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens het faciliteren en
organiseren van projecten met een open en collaboratief karakter.
Qua onderzoeksmethode is gekozen voor ontwerpgericht onderzoek.
Hierbij stond de ontwikkeling van de concrete methode centraal – en
minder het genereren van algemene wetenschappelijke kennis.
We hebben daarbij de volgende stappen doorlopen:
1. L
 iteratuuronderzoek. Er is een grote hoeveelheid relevante
literatuur verzameld om hieruit componenten van de aanpak
te destilleren. Deze literatuur ging over business modelling in
het algemeen, collaborative business modelling meer specifiek, allianties, strategische samenwerking en open innovatie.
2. Praktijkervaring. We zijn als Hogeschool van Amsterdam
over de afgelopen jaren betrokken geweest bij veel projecten
waarin met heterogene partners samen aan het ontwikkelen
van een business model is gewerkt. De ervaring die is opgedaan in deze projecten is een belangrijk startpunt geweest
voor de aanpak uit deze gids.
3. Requirements analyse. Er zijn 14 interviews gehouden met
samenwerkingspartners van projecten met een open en
heterogeen karakter. Deze interviews hebben geleid tot
een gestructureerd inzicht in de belangrijkste stappen,
bottlenecks en behoeften waar de aanpak een antwoord
voor zou moeten bieden.

Op basis van deze vier typen onderzoek, is de aanpak op een
iteratieve wijze ontwikkeld door telkens verbeteringen aan te
brengen en die weer toe te passen in de volgende pilot. Het
resultaat is niet een definitieve aanpak, maar een eerste complete
versie. We verwachten dat deze aanpak door verdere toepassing en
ervaring in de toekomst nog verder doorontwikkeld zal worden.
Gezien de grote interesse in de aanpak, hebben we deze echter al
wel in de vorm van deze gids opgeschreven zodat hij voor iedereen
die daaraan behoefte heeft al gebruikt kan worden.

1.5 Hoe deze gids te gebruiken?
Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen toelichten, bestaat de
aanpak niet uit een eenduidig stappenplan dat eenvoudig gevolgd
moet worden. Daarvoor is het proces van open collaborative
business modelling te veel aan verandering onderhevig. Om de
aanpak wel hanteerbaar te maken, hebben we deze opgeknipt in
drie onderdelen: het Wie, het Wat en het Hoe. Deze onderdelen
gaan respectievelijk over welke partijen en stakeholders er
betrokken zijn, hoe het te ontwikkelen business model eruit ziet
en hoe het proces goed te managen.
Om de aanpak goed te doorgronden, bevelen we aan om allereerst
Hoofdstuk 2 goed door te lezen. Op die manier wordt een goed
beeld van de totale aanpak verkregen en waarom deze is ingericht
zoals deze is ingericht. Vervolgens kan meer ingegaan worden op
de details door in te zoomen op Hoofdstukken 3, 4 en 5. Tenslotte
bevatten de bijlagen de belangrijkste tools die we in deze methodiek
gebruiken. Een belangrijk deel daarvan bestaat uit templates die
kunnen worden ingevuld als onderdeel van het proces.

4. Pilots. Er zijn diverse pilots gedaan met zeer uiteenlopende
kenmerken, waaronder losse workshops met studentbedrijven en samenwerkingsprojecten, enkele gecomprimeerde doorlopen/simulaties van de aanpak op basis van
lopende projecten, en een langdurig traject waarin we de
aanpak hebben toegepast.
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2

DE AANPAK

In dit tweede hoofdstuk schetsen we hoe de overall aanpak van
open collaborative business modelling eruitziet. Hiermee krijgen
we een goed overzicht van de totaalaanpak. We gaan daarbij in op
respectievelijk de drie pijlers van de aanpak (2.1), de aard van het
proces (2.2), de algemene werkwijze (2.3) en de uitgangspunten
waaraan voldaan moet zijn (2.4). In Hoofdstukken 3 tot en met 5
gaan we vervolgens een voor een dieper in op de drie pijlers.

2.1 De drie pijlers
We hebben de aanpak gestoeld op drie pijlers:
● W
 ie
● W
 at
● H
 oe

de stakeholders en samenwerkingspartners
het te ontwikkelen business model
de werkwijze en het procesverloop

Bij het Wie gaat het om het creëren van inzicht in welke stakeholders er zijn, wie de (mogelijke) samenwerkingspartners zijn
en welke samenwerkingspartners wanneer in welke mate actief
betrokken zouden moeten zijn in het project. Omdat een open
collaborative business modelling project vaak een vrij breed of
onduidelijk startpunt heeft, is het van belang om veel aandacht
te schenken aan de vraag of de juiste partijen betrokken zijn.
Daarnaast vraagt het regelmatig toetreden van nieuwe partijen

en het afscheid nemen van bestaande partijen om het actief
managen van de samenwerking.
Bij het Wat focussen we op het te ontwikkelen businessmodel.
We kijken naar welke (soorten) waarde relevant zijn voor verschillende stakeholders en samenwerkingspartners, welke waarde
gecreëerd kan en moet worden, wat er nodig is aan inbreng vanuit
de samenwerkingspartners, wat de samenwerkingspartners als
opbrengst verwachten, de waardepropositie en uiteraard kijken
we ook naar de levensvatbaarheid van het business model.
In het Hoe gedeelte biedt de aanpak specifieke pointers die
bijdragen aan het procesmanagement. Denk hierbij aan het creëren
van een duidelijke agenda en issuemanagement. Hierbij merken
we op dat goed projectmanagement in deze aanpak als noodzakelijk
en aanwezig wordt verondersteld en dat we hier niet uitgebreid op
in zullen gaan.
Deze drie pijlers, alsmede de in deze gids beschreven onderdelen
per pijler staan hieronder samengevat. Daarbij wordt direct
duidelijk dat de drie pijlers elkaar wederzijds beïnvloeden en niet
los van elkaar gezien kunnen worden. Dit heeft, zoals we in de
volgende sectie zullen zien, directe consequenties voor de aard
van het proces.

Aanpak

Pijler 1: WIE
1.1 Identificeren relevante stakeholders
1.2 Plotten van stakeholders
1.3 Inventariseren en toebedelen rollen
1.4 Managen van de kerngroep

Aanpak

WIE

WAT

Pijler 2: WAT
2.1 Definiëren centrale waardepropositie
2.2 Vraagarticulatie
2.3 Partner behoeften en bijdragen
2.4 Uitwerken complete business model
2.5 Evalueren van het business model

Abstract generiek
idee bij aanvang

Concretisering

HOE

Pijler 3: HOE
3.1 Communicatie
3.2 Issuemanagement

Concretisering

De drie pijlers van open collaborative business modelling

2.2 De aard van het proces
Het proces van open collaborative business modeling is een iteratief
proces. Dit betekent dat de verschillende onderdelen van het proces
steeds opnieuw doorlopen. Het is een proces waarin de oplossing
waaraan gewerkt wordt door deze herhaling iedere keer een stukje
duidelijker wordt. Aan het begin is er vaak alleen een vaag idee van
wat de mogelijke oplossing is of zijn er juist heel veel ideeën. Daarnaast is er wel een idee welke partijen betrokken zouden moeten
zijn, maar ook dit wordt vaak pas gedurende het proces duidelijk.
Dit iteratieve karakter van het proces maakt dat het Wie, Wat en
Hoe continu terugkomen en elkaar wederzijds beïnvloeden. Bij de
start van het project hebben de dan aanwezige partners een idee
van het probleem of de oplossing waar ze aan willen werken.
Wanneer er echter nieuwe partners bijkomen, leert de ervaring
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dat dit idee zich mee ontwikkelt. En bij het aangepaste idee horen
wellicht weer nieuwe partners, enzovoort, enzovoort.
Omdat Wie en Wat nauw verbonden zijn met elkaar, zijn er geen
duidelijke afzonderlijke fasen te onderscheiden waarin eerst het
een en daarna het ander volledig uitgewerkt kan worden. Het is
een proces dat continu tussen Wie en Wat heen en weer gaat.
Een verandering ten aanzien van het Wie heeft immers ook effect
op het Wat en omgekeerd.
Het resultaat is dat er gezamenlijk een soort trechter doorlopen
wordt, van breed en generiek naar smal en concreet. Met iedere
stap worden ideeën concreter gemaakt en er wordt steeds
gekeken welke stakeholders en partners op welk moment
relevant zijn. Zo wordt uiteindelijk toegewerkt naar een helder
en levensvatbaar business model.

Helder, levensvatbaar business model
aan het eind van het traject

Het iteratieve karakter van open collaborative business modelling
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Aanpak

2.3 Algemene werkwijze
In de basis bestaat de aanpak uit een aantal gefaciliteerde sessies
van twee tot vier uur. Hoeveel sessies nodig zijn, is vooraf eigenlijk
niet te bepalen. Dit hangt voor een belangrijk deel af van de complexiteit van het project, de voortgang en de betrokkenheid van de
stakeholders en partners. De ervaring leert echter wel dat er al snel
een behoorlijk aantal sessies nodig zijn. Ter indicatie: een tiental
sessies is hierbij geen ongebruikelijk aantal. Dit is zowel nodig om
tot een goed business model te kunnen komen, als ook om elkaar
als partners goed te leren kennen en van elkaar te ontdekken hoe
iedereen in het project staat.

Aanpak

van de mogelijke samenwerking zou kunnen zijn. De volgorde
wordt per project aangepast aan de situatie en staat dus nooit
bij voorbaat al vast.
De sessies worden gefaciliteerd door bijvoorbeeld de projectleider,
de lead-partij of een externe facilitator. We hebben gemerkt dat
het handig kan zijn om een onafhankelijke facilitator te hebben die
geen inhoudelijk belang heeft bij het project. Alle betrokken partijen
hebben ieder een eigen belang en een onafhankelijke facilitator kan
deze belangen goed neutraal meenemen. Daarnaast kan het handig
zijn om ook iemand aan te stellen die de sessie notuleert zodat er
goede samenvatting gemaakt worden.

Het kan nuttig zijn om de sessies op locatie bij de verschillende
partijen te houden. Op die manier leren de partners elkaar niet
alleen persoonlijk kennen, maar krijgt iedereen ook een beter beeld
bij de achterliggende organisaties. Dit helpt om wederzijds begrip
te krijgen en kan ook leiden tot nieuwe ideeën die niet ontstaan
zouden zijn als de sessies telkens op dezelfde locatie zijn of
bijvoorbeeld in een conferentiecentrum.

Tijdens de sessies werken de deelnemers aan de ontwikkeling van
een business model door afwisselend het Wie en het Wat verder
uit te werken. Tussen de sessies door pakken deelnemende
samenwerkingspartners acties op die in de sessies belegd worden
bij specifieke deelnemers. Het procesverloop wordt ondersteund
vanuit het Hoe, waarmee afgebakend wordt waar op dat moment
de focus ligt.

Tijdens deze sessies wordt met behulp van verschillende modellen
gekeken naar het Wie (de stakeholders en partners) en het Wat (het
te ontwikkelen business model). Deze modellen bieden structuur
en zorgen ervoor dat over alle relevante onderwerpen wordt gesproken. Daarnaast helpen ze ook om de resultaten van elke sessie
te documenteren zodat later in het proces altijd teruggegrepen kan
worden naar wat eerder al is gedaan. Juist door het open karakter
van het proces is dit essentieel. We willen immers niet bij iedere
nieuw toetredende samenwerkingspartner opnieuw beginnen.

Het Hoe biedt handvatten voor het verloop van het traject en het
organiseren van de samenwerking. Het biedt een werkwijze om de
wisselende samenstelling van de samenwerking goed geïnformeerd
te houden. Ook worden een aantal specifieke aandachtspunten
benoemd die voor samenwerkingsprojecten met een open karakter
van belang zijn en een aantal suggesties om deze aandachtspunten
bespreekbaar te maken.

Omdat ieder project uniek is, kan het beginpunt per project verschillen. De ene keer is het handig om met Wie te beginnen, bijvoorbeeld
als er geen duidelijk beeld is van welke stakeholders er allemaal
betrokken zijn en welke partners aan tafel zouden moeten zitten.
De andere keer is het misschien logischer om vanuit het Wat te gaan
werken, bijvoorbeeld als juist onduidelijk is wat überhaupt het doel
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Het iteratieve karakter van het proces maakt tot slot dat vaak niet
van tevoren een precieze invulling van de verschillende sessies
bedacht kan worden. Dit heeft door de dynamiek van het proces ook
niet veel zin. Daarom is onze aanbeveling om telkens slechts 1 of
2 sessies vooruit te kijken en te bedenken wat tijdens die sessies gedaan gaat worden. Op die manier blijft het proces voldoende flexibel
om rekening te houden met de veranderingen en is bij elke sessie al
wel duidelijk wat er tijdens de volgende sessie gedaan gaat worden.

2.4 Uitgangspunten
De aanpak kent een aantal uitgangspunten, of randvoorwaarden,
die nodig zijn om de samenwerking succesvol te maken. Ze bieden
uiteraard geen garantie voor succes, maar vergroten wel de kans
daarop. Dit zijn:
1. Open houding. Omdat zowel het Wie als het Wat zich
gedurende het project ontwikkelen, is het van belang dat
alle betrokkenen een open houding hebben tot elkaar en het
zich ontwikkelende business model. Voor partijen die stug
vasthouden aan een bepaald idee is minder plek.
2. Vertrouwen. De samenwerking moet gebaseerd zijn op
vertrouwen in elkaar. Dat is in iedere samenwerking belangrijk, maar is bij open collaborative business modelling extra
belangrijk omdat partijen samen een traject ingaan waarin
vooraf niet duidelijk is tot wat het precies gaat leiden en
zelfs of het tot iets gaat leiden.
3. Transparantie. Hoewel betrokken partijen waarschijnlijk nooit
100% transparant zullen zijn over hun belangen en ideeën, is
een hoge mate van transparantie wel een essentieel onderdeel van de aanpak. Het uitgangspunt hierbij is dat het open
met elkaar bespreken van alles dat speelt de kans op een
succesvolle samenwerking vergroot.
4. Urgentie. Het is van belang dat het ‘probleem’ waarvoor
een oplossing gezocht wordt een zekere urgentie heeft.
Dit betekent dat het voor tenminste één partij van groot
belang moet zijn en ook een tijdslijn heeft die afzienbaar is.
Als hieraan niet wordt voldaan, is het risico groot dat het
project blijft voortkabbelen zonder duidelijk resultaat.

5. Balans in belang en bijdrage. Een project heeft alleen kans
van slagen als alle partijen er een direct belang bij hebben
dat het slaagt en als ze hier zelf ook actief aan bijdragen.
Als dit voor een partij niet het geval is, zal desbetreffende
partij namelijk niet voldoende commitment hebben om het
project succesvol te kunnen laten zijn.
6. Persoonlijke match. Het is niet nodig dat partners elkaars
beste vrienden zijn. Voor een succesvol project is het
echter wel nodig dat ze elkaar leren kennen, elkaar
vertrouwen en tot op redelijke hoogte met elkaar overweg
kunnen. Dit sociale aspect van open collaborative business
modelling is minstens zo belangrijk als het inhoudelijke.
7. Maatwerk. Ieder project is uniek. Dit betekent dat er niet
één standaard aanpak is en dat de verschillende stappen en
tools die in de volgende hoofdstukken naar voren komen
naar eigen inzicht toegepast moet worden. Ze zijn zeker
niet altijd allemaal nodig. Dit betekent dat telkens goed
bedacht moet worden wat wel en wat niet nodig is en
hoe dit in te vullen.
8. Vraag en aanbod. In een open collaborative business
modelling project komen probleemhebbers en aanbieders
van oplossingen elkaar vaak al in een vroeg stadium tegen.
Dit betekent dat vraag en aanbod al vertegenwoordigd zijn,
terwijl ze nog geen van beide echt duidelijk zijn en nog
kunnen wijzigen. Dit zorgt ervoor dat continu nagedacht
moet worden over hoe beide aan elkaar gekoppeld
kunnen worden.
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3

WIE: STAKEHOLDERS EN SAMENWERKINGSPARTNERS

De eerste pijler van de aanpak betref het Wie, het bepalen van
welke partners en stakeholders relevant zijn en wie wanneer in het
project betrokken zou moeten zijn. Zoals aangegeven, blijft dit bij
open collaborative business modelling gedurende het hele project
een relevant aspect. Dit aspect wordt ingevuld aan de hand van
vier onderdelen die gedurende het proces telkens weer opnieuw
bekeken worden: het identificeren van relevante stakeholders
(3.1), het bepalen van hun mate van betrokkenheid (3.2), het
bepalen van hun rol (3.3) en het managen van de kerngroep (3.4).

3.1 Identificeren van relevante stakeholders
Tijdens een van de eerste sessies is het zinvol om te identificeren
welke stakeholders er zijn met betrekking tot het project waaraan
gewerkt wordt. Stakeholders zijn alle partijen die direct of indirect
met het project te maken hebben omdat ze hier invloed op hebben
of door worden beïnvloed. Het idee bij deze stap is dat we een zo
goed mogelijk totaaloverzicht creëren met alle mogelijk relevante
stakeholders. Dit kunnen zowel organisaties zijn als specifieke
groepen personen binnen deze organisaties.
Om dit te faciliteren hebben we het overzichtelijke template
gemaakt: een Stakeholder Identificatie Matrix (zie figuur op de
volgende pagina en ook Bijlage 1). Zoals te zien is, staan hierin
zes sectoren stakeholders (in 3.2 zal uitgelegd worden wat ‘Cirkel’
betekent). Het werken met deze sectoren verkleint de kans dat

relevante stakeholders over het hoofd gezien worden.
De zes sectoren die we gedefinieerd hebben, zijn:
● O
 verheid: gemeenten, politieke partijen of groeperingen,
overheidsinstellingen, wetgevende instanties op lokaal,
nationaal en internationaal niveau, enzovoorts.
● B
 edrijven: financiële instellingen, fabrikanten, dienstverleners,
medewerkers, consultants, ondernemersverenigingen,
brancheorganisaties, enzovoorts.
● K
 ennisinstellingen: universiteiten, onderzoeksinstituten,
hogescholen, scholen, denktanks, studenten, trainingsinstituten, onderzoekers, enzovoorts.
● M
 aatschappij: lokale gemeenschappen, belangengroeperingen,
sociale NGO’s, vakbonden, burgers, inwoners, buurtverenigingen, stichtingen, verenigingen, enzovoorts.
● M
 edia: lokale, regionale en landelijke pers, radio, televisie,
online platforms, social media, ambassadeurs, bekende
personen, influencers, enzovoorts.
● M
 ilieu: natuur, lobbygroepen ten bate van het milieu,
belangengroeperingen, NGO’s ten bate van het milieu,
Staatsbosbeheer, landschapsbeheer, enzovoorts.

Wie

Wie

Overheid (Government)
Nr.

Stakeholder		

Cirkel

Bedrijven (Business)
Nr.

Stakeholder		

Cirkel

Kennisinstellingen (Academia)
Nr.

G1

B1

A1

G2

B2

A2

Etc.

Etc.

Etc.

Maatschappij (Society)
Nr.

Stakeholder		

Cirkel

Media (Media)
Nr.

Stakeholder		

Stakeholder		

Cirkel

Cirkel

Nr.

M1

E1

S2

M2

E2

Etc.

Etc.

Etc.
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Stakeholder		

Cirkel

G1 Ondergronde Infra		
G2 Gemeente Algmeen		
G3 Gemeente Afdeling		
Milieu &
Leefomgeving

Stakeholder		

3
3
2

Nr.

Stakeholder		

B1 Bedrijfsvereniging		
B2 Private pandeigenaren
B3 Woningcorporaties		
B4 Groenleveranciers		
B5 Gemeente			
Ziekenhuis

Kennisinstellingen (Academia)

Cirkel
1
2
2 à1
e
1

Cirkel

Stakeholder Identificatie Matrix

Het invullen van de matrix is relatief eenvoudig. Wat goed werkt, is
een grote versie van de matrix uittekenen of printen op tenminste
A2 formaat. Deze matrix wordt op de muur gehangen en tijdens de

Nr.

Bedrijven (Business)

Milieu (Environment)

S1

Bij het in kaart brengen van de relevante stakeholders gaat allereerst
de aandacht uit naar volledigheid. Hierbij merken we op, dat het benoemen van een stakeholder niet automatisch betekent dat met deze
stakeholder ook daadwerkelijk samengewerkt zal worden. Een stakeholder is dus niet automatisch ook een partner. Het betekent puur dat
een bepaalde partij relevant is voor het project, omdat deze daaraan
kan bijdragen, het project beïnvloedt of erdoor wordt beïnvloed.

Overheid (Government)

sessie vraagt de facilitator aan iedereen welke stakeholders volgens
hen relevant zijn voor het project en vult de genoemde stakeholders
in de bijbehorende sector in. Wanneer er geen nieuwe stakeholders
meer boven tafel komen, loopt de facilitator de benoemde stakeholders bij langs. Gezamenlijk met de deelnemer kijkt de facilitator
of alle stakeholders in de juiste sector staan, of er dubbelingen zijn
of dat bepaalde stakeholders onder een noemer samengevoegd
moeten worden. Vervolgens nummert de facilitator de stakeholders.
Hieronder is een voorbeeld opgenomen voor een co-creatie project
waarin de vergroening van een stadsdeel centraal stond (de kolom
‘cirkel’ en de pijlen daarin lichten we in 3.2 toe).

Maatschappij (Society)
Nr.

Stakeholder		

S1 Bewoners (expats,		
S2 eigenaren, huurders)
S3 Werknemers bedrijven
S4 Studenten Hogeschool en
S5 Universiteit			
S6 Ziekenhuis (patiënten,
bezoekers, werknemers)

Cirkel
3 à1
3
3
3
3
3

Nr.

Stakeholder		

M1 Lokale/buurt media		
M2 Kranten Lokaal		
M3 Kranten Landelijk		
M4 TV				
M5 Radio			
M6 Gemeentelijke 		
Marketing

Cirkel

A1 Hogeschool			
(studenten,
A2 mederwerkers,		
bezoekers)
A3 Universiteit			
(studenten,
medewerkers,
bezoekers)
Kenniscentrum
Stadsvergroening

3
3
3 à1

Milieu (Environment)

Media (Media)
Nr.

Stakeholder		

Cirkel
e
e
e
e
e
3

Nr.

Stakeholder		

E1 De groene stad actiegroep
E2 Natuurorganisaties		
E3 Milieudefensie		
E4 Fietsersbond		

Cirkel
1
e
3
2

Voorbeeld Stakeholder Identificatiematrix voor een project Co-creatie Vergroening Stadsdeel

21

Wie

Wie

e

u

E3

Mi
lie

u
lie

er
he
id

Ov
er
he
id

Mi

n

j
pi
e

ge

S4

ap

22

Deze beweging is wat de pijlen in het eerdergenoemde voorbeeld
over de vergroening van een stadsdeel betekenen. Dit geldt ook
voor het hiernaast opgenomen ingevulde DoE-diagram voor
hetzelfde voorbeeld. Zoals hierin te zien is, zijn er een aantal
partijen die in eerste instantie meer op afstand stonden, maar
waarvan het wenselijk is dat ze tot de kerngroep gaan behoren.

S3

ch

Degree of Engagement Diagram

In de tweede cirkel van het DoE-diagram (2) plaatsen we samenwerkingspartners wiens betrokkenheid lager ligt. Zij nemen wel deel
aan het project of zijn betrokken bij het project, maar hebben geen
actieve rol. Dit betreft vaak bijvoorbeeld toeleveranciers, klanten of
andere partners die wel nodig zijn voor de realisatie van het project,
maar die geen onderdeel van de kerngroep zijn. Het kan goed zijn
dat ze bij een of enkele sessies aanwezig zijn om kennis te maken

3

E2
E4

S6
M6
M3

1
2
3

2

E1

S2

ts

ij

p
ap

ch
e

Kerngroep van samenwerkingspartners
Actuele samenwerkingspartners
Verbonden stakeholders,potentiële samenwerkingspartners en geïnteresseerde partijen
Externe stakeholders/beïnvloeders

De bewegingen door de cirkels heen kunnen in de richting van de
kern van de samenwerking zijn, wanneer een stakeholder actiever
deel gaat nemen en bijvoorbeeld tot de kerngroep gaat behoren.
Maar de beweging kan ook andersom, vanuit het midden naar
richting de buitenste cirkel zijn. Een deelnemer kan, tijdelijk of
permanent, minder actief betrokken zijn of afscheid nemen.

S1
S5
aa

ts
1
2
3

De cirkels zijn ‘permeabel’ (doorlaatbaar). Dit betekent dat
stakeholders zich van cirkel tot cirkel kunnen bewegen gedurende
het project. Daarom is het handig om tijdens iedere sessie, of in
ieder geval regelmatig gedurende het project, te kijken of het
ingevulde diagram nog up-to-date is, of dat er aanpassingen
nodig zijn.

A3

1

M

aa

M
Media

Het DoE-diagram is een concentrisch model, met drie samenwerkingscirkels. De binnenste cirkel (1) representeert de kerngroep
van de samenwerking. In deze cirkel plaatsen we alle partners die
actief betrokken zijn bij de samenwerking en die normaliter ook bij
de sessies aanwezig zijn. Tezamen trekken zij het project en nemen
hiervoor de verantwoordelijkheid.

G3

Tot slot treffen we in de buitenste cirkel (e) de stakeholders aan
die slechts indirect met het project te maken hebben. Deze zijn
misschien op een later moment relevant, maar hier wordt op het
moment geen aandacht aan besteed. Vandaar dat we deze groep
de externe stakeholders hebben genoemd.
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Dit doen we door de stakeholders te plotten in een Degree of
Engagement Diagram (DoE-diagram, zie hiernaast en Bijlage 2), dat
we voor deze aanpak ontwikkeld hebben. We plotten de stakeholders om inzicht te creëren op verschillende punten: welke
partijen zijn relevant, met wie moeten of willen we rekening
houden, samenwerken, niet samenwerken, etc. Hiervoor kijken we
eerst de naar wie de belangrijkste stakeholders zijn, waarbij we ook
de 6 categorieën in overweging nemen. Vervolgens kijken we waar
de stakeholders zich bevinden ten opzichte van de samenwerking,
door ze een cirkel toe te bedelen: 1 voor de kernpartners, 2 voor
de actuele partners, 3 voor stakeholders die in beeld zijn of waar
contact mee is en e voor de externe stakeholders.

In de derde cirkel (3) zetten we potentiële samenwerkingspartners,
stakeholders en geïnteresseerde partijen. Zij nemen geen deel aan
de samenwerking maar zijn wel partijen om rekening mee te houden
omdat ze ofwel behoorlijk beïnvloed worden door het project of
hier een grote invloed op kunnen hebben. Hiermee wordt dus niet
zozeer samengewerkt, maar het zijn wel partijen om op het netvlies
te houden.

Commerciële partijen

n
Ke

nn
Ke

Nadat we de stakeholders geïdentificeerd hebben en in een sector
hebben geplaatst, willen we inzicht krijgen in hoe de geïdentificeerde stakeholders zich verhouden tot het project. Dit is nodig om te
bepalen hoe nauw de verschillende stakeholders betrokken moeten
worden bij het project en welke we wel en niet tot de partners in
het project rekenen. Behoren ze bijvoorbeeld tot de kerngroep, of
kunnen ze beter wat meer op afstand blijven?

en input te leveren, maar verder is hun directe betrokkenheid
beperkt.

Ov

3.2 Plotten van stakeholders

Commerciële partijen

M1

M2
Media

M4
M5

Kerngroep van samenwerkingspartners
Actuele samenwerkingspartners
Verbonden stakeholders,potentiële samenwerkingspartners en geïnteresseerde partijen
Externe stakeholders/beïnvloeders

Voorbeeld Degree-of-Engagement Diagram voor een project
Co-creatie Vergroening Stadsdeel
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3.3 Inventariseren en toebedelen van rollen
Wanneer duidelijk is wie de actieve samenwerkingspartners zijn en
waar welke stakeholders zich bevinden in het DoE-diagram, kunnen
we gaan kijken naar de rollen. Er zijn tijdens een samenwerking verschillende rollen die vervuld moeten worden en het is van belang om
helder af te spreken hoe deze rollen belegd worden. Dit kan op een
overzichtelijke manier door onderstaande rollenmatrix in te vullen
waarin we aangeven welke partners welke rollen vervullen.
Op de horizontale as nemen we alle betrokken partijen op en op
de verticale as sommen we op welke rollen allemaal nodig zijn om het
project succesvol te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: producent,
distributeur, onderhoud en service, functionele regie, technische
regie, gebruiker, software ontwikkelaar, data leverancier, enzovoort.
Vervolgens geven we in de rollenmatrix met behulp van vinkjes aan
welke actor welke rol heeft of zou kunnen vervullen. Indien gewenst
kunnen we specifieker aangegeven welke rol een bepaalde actor
vervult. In dat geval maken we bijvoorbeeld gebruik van de volgende
onderverdeling: verantwoordelijk (R, van Responsible), afrekenbaar
(A, van Accountable), geraadpleegd (C, van Consulted), geïnformeerd (I, van Informed) en maakt geen deel meer uit van het proces
Rollenmatrix
Rol

Partner

Rol 1
Rol 2
Rol 3
Etc.
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Partner 1

Partner 2

Partner …

Partner N

(O, van Out of the loop) en gebruiken we de letters in plaats van de
vinkjes. Deze matrix staat ook wel bekend als het CAIRO model en
is een variant op de RACI- of RASCI-matrix.
Het invullen van deze rollenmatrix geeft verschillende inzichten.
Het laat zien of met de betrokken partners alle rollen kunnen
worden ingevuld, of dat er extra partijen bij de samenwerking
betrokken moeten worden. Ook worden eventuele dubbelingen
inzichtelijk gemaakt. Wanneer een bepaalde rol door twee of meer
partijen ingevuld kan worden, roept dat bijvoorbeeld de vraag op
wie die rol gaat invullen en of al deze partijen ook daadwerkelijk
nodig zijn voor de samenwerking.

3.4 Managen van de kerngroep
Flexibiliteit ten aanzien van de samenwerkingspartners en daarmee
ook stakeholders is onlosmakelijk verbonden met het idee van
een open samenwerking. Dit betekent dat alle drie bovenstaande
modellen dus altijd een momentopname weergeven: de samenstelling van de samenwerkingspartners en de stakeholders kan
immers weer veranderen. Het betekent ook dat het managen van
de samenwerking complex kan zijn.
Daarom is het van belang dat de kerngroep goed gemanaged wordt.
Hier zijn meerdere redenen voor. Allereerst draagt een te grote
kerngroep in het algemeen niet bij aan een soepel procesverloop.
Hoe groot ‘te groot’ is, verschilt per project, maar bij meer dan 6-7
verschillende partijen wordt het al snel ondoenlijk om nog effectieve
sessies te hebben. Indien de kerngroep groter dreigt te worden dan
dat, is het aan te bevelen om ofwel het project op te splitsen, of een
strengere selectie te maken voor de kerngroep met daaromheen een
nauw betrokken ‘tweede ring’ van actuele partners.
Iets soortgelijks geldt ook voor het aantal aanwezige personen. Wanneer dit te groot wordt, worden de sessies snel te onoverzichtelijk en
zijn er vaak teveel personen die hun input willen geven. Dit komt de
noodzakelijke efficiëntie van de sessies niet ten goede. Ook hiervoor

is geen eenduidig aantal aan te geven, maar een vuistregel van niet
meer dan 10-12 aanwezige personen is een goed uitgangspunt.
Daarnaast is het van belang dat de kerngroep bestaat en blijft
bestaan uit alleen actieve samenwerkingspartners. Het kan
gebeuren dat bepaalde partijen wel de behoefte voelen om deel
uit te maken van het project, terwijl zij niet actief bij willen of
kunnen dragen. Dit remt de voortgang van een project af en kan
de sfeer in een project negatief beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor
partijen die alleen nog deelnemen omdat ze zich in het begin aan
het project hebben gecommitteerd. Vaak is het veel productiever
om deze partijen niet meer in de kerngroep te hebben.
Samenwerkingspartners die wel betrokken zijn of willen blijven, maar
niet actief zijn, horen in principe niet bij de kerngroep. Dat betekent
niet dat zij geen deel meer uitmaken van de samenwerking, alleen dat
zij op dat moment geen actieve rol hebben. Juist hiervoor hebben we
in het DoE-diagram verschillende groepen stakeholders gedefinieerd
aan de hand van hun betrokkenheid. In plaats van definitief afscheid te
nemen, kunnen partijen nog wel degelijk nauw betrokken blijven zonder actief deel uit te maken van de kerngroep. Dit houdt de kerngroep
slagvaardig en houdt tegelijkertijd relevante stakeholders aangehaakt.
Wanneer partijen niet vanuit zichzelf de gewenste beweging
maken, moet dit vanuit de kerngroep geregisseerd worden. Onze
ervaring is dat in praktijk erg lastig kan zijn om het verplaatsen van
niet actieve deelnemers te organiseren, wanneer hier op voorhand
geen afspraken over gemaakt zijn. We raden daarom aan om in een
vroeg stadium afspraken hierover te maken, voordat een dergelijke situatie zich voordoet om eventuele problemen te voorkomen.
Met heldere afspraken weten deelnemers wat er van hun verwacht
wordt en ook wat de gevolgen zijn als zij daar niet aan voldoen.
Het is daarbij handig om in ieder geval afspraken te maken over de
onderwerpen uit onderstaande topiclist:
1. Criteria die gebruikt worden om te bepalen of een partij behoort
tot de kerngroep, de actuele samenwerkingspartners, de potentiële

2.

3.

4.

5.

6.

7.

partners of de externe stakeholders. Deze criteria kunnen bijvoorbeeld gaan over de minimale inbreng en aanwezigheid bij sessies.
Welke personen de betrokken partijen vertegenwoordigen. Het
is erg prettig als de betrokken partijen zoveel mogelijk steeds
door dezelfde personen vertegenwoordigd worden. Omdat de
partijen zelf al kunnen wisselen, blijft daarmee de continuïteit
beter gewaarborgd en wordt vermeden dat onderwerpen
opnieuw behandeld moeten worden.
Wie de voortrekkersrol op zich neemt. Vaak zal dit van nature
al duidelijk zijn, maar het kan zinvol zijn om expliciet te maken
wie de belangrijkste trekker van het project is. Dit kan zowel een
inhoudelijke trekker zijn (bijvoorbeeld een partij die een direct
belang heeft bij een goede uitkomst) of een neutrale, meer
procesmatige trekker (die als facilitator optreedt).
Welke rollen de verschillende partijen op zich nemen in de loop
van het project. Door bovenstaande rollenmatrix regelmatig
opnieuw te bekijken, blijft het steeds helder wie waarvoor
verantwoordelijk is en of alle rollen toebedeeld zijn en ook
daadwerkelijk uitgevoerd worden.
Evaluatiemomenten waarop bekeken wordt of alle partijen nog
in de juiste cirkel zitten. Er kan bijvoorbeeld afgesproken om elke
tweede sessie of elke maand stil te staan bij de vraag of de juiste
partijen aan tafel zitten. Hiermee wordt het managen van de mate
van betrokkenheid een integraal onderdeel van het project.
Besluitvormingsprincipes die bepalen hoe besluiten genomen
worden, zowel inhoudelijk als over de betrokkenheid van partners.
Geldt hiervoor bijvoorbeeld een meerderheids principe, unanimiteit, of worden ze op basis van ‘consent’ genomen (iedereen gaat
akkoord tenzij een partij zwaar wegende bezwaren heeft)?
Hoe om te gaan met eventuele conflicten. Het kan altijd voorkomen dat er in de loop van het project conflicten ontstaan. Deze
kunnen bijvoorbeeld gaan over wat eenieder bijdraagt aan het
project en eruit haalt, over welke tegenstrijdige belangen er zijn,
over een verschil in prioriteiten, over niet uitgevoerde taken, over
onduidelijke communicatie, etc. Door vooraf af te spreken hoe met
dergelijke conflicten omgegaan zal worden, wordt de kans op
stagnatie of escalatie tijdens het project verkleind.
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WAT: HET TE ONTWIKKELEN BUSINESS MODEL

Bij het Wat van open collaborative business modeling gaan we in
op de vraag hoe het business model er inhoudelijk uit komt te zien.
Door het open karakter van het project, is dit doorgaans niet iets
dat we in een keer kunnen invullen. Het vraagt juist om en stapvoor-stap aanpak, waarin het business model zich van vaag idee
of verzameling ideeën steeds verder uitkristalliseert.
Het complexe van collaborative business modelling is dat we het
business model op twee niveaus moet bekijken.
1. Ten eerste is er het overall niveau: de samenwerkende
partijen willen iets opleveren dat waarde creëert en dat als
geheel een levensvatbaar business model heeft. Alleen dan
heeft het resultaat van het project kans van slagen en kan
het ook na het project blijven bestaan.
2. Daarnaast geldt dit ook op het niveau van de afzonderlijke
partners: voor ieder van hen moet de samenwerking voldoende waarde hebben om hieraan mee te werken. Een
samenwerkingspartner waarvoor geen relevante waarde
gecreëerd wordt, zal immers niet genegen zijn om input
te leveren aan de samenwerking.
Deze complexiteit maakt dat we telkens tussen deze twee niveaus
moeten schakelen om zo tot een levensvatbaar business model
te komen. Dit doen we door eerst een gemeenschappelijk doel te

formuleren in de vorm van een centrale waardepropositie (4.1) en
het articuleren van een heldere vraag (4.2). Vervolgens maken we
inzichtelijk welke waarde iedere partner in de samenwerking stopt
en eruit haalt (4.3). In de daaropvolgende stap kunnen we in meer
detail kijken naar het complete business model, zowel op het
overall niveau, als op het niveau van de afzonderlijke partners (4.4),
evalueren we het business model (4.5) en kijken we naar de
business case (4.6).

4.1 Definiëren van de centrale
waardepropositie
Een samenwerking werkt het beste als duidelijk is waaraan
samengewerkt wordt. Om dit te bereiken is de eerste stap bij
het invullen van het Wat, het identificeren van de centrale
waardepropositie. Dit is een beschrijving van het soort probleem
en oplossing waaraan gezamenlijk gewerkt wordt. Het gaat er niet
zozeer om dat alle partners het eens worden over het ‘Waarom’
van het project, of welke waarde het precies moet opleveren.
De reden waarom samenwerkingspartners meewerken en wat
partners ermee willen bereiken kan juist behoorlijk verschillen.
Waar het wel om gaat, is dat het duidelijk is wat voor product,
dienst of oplossing de samenwerkingspartners voor ogen hebben
en welk probleem dit moet oplossen. Zonder overeenstemming
daarover, wordt er vaak langs elkaar heen gepraat en gewerkt
en is het moeilijk om verder te komen.
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Onze ervaring is dat deze eerste stap best lastig kan zijn.
Partijen komen met verschillende ideeën aan tafel of hebben juist
nog geen helder beeld bij de gezamenlijke waardepropositie. Dit
is des te meer reden om aan deze stap als eerste aandacht te
besteden. Het zorgt er namelijk voor dat de partijen met elkaar
aan hetzelfde werken en weten waar ze samen aan beginnen.
Onze ervaring is ook dat deze eerste stap vaak herhaald moet
worden. Telkens wanneer er nieuwe stakeholders aan boord komen,
staat de centrale waardepropositie weer ter discussie en zijn er
nieuwe ideeën. Het is daarbij zaak om, zodra deze enigszins is uitgekristalliseerd, goed te bewaken dat de centrale waardepropositie
niet telkens teveel verandert. Dat verkleint namelijk de kans dat er
ook daadwerkelijk tot een concreet resultaat wordt gekomen.

Het definiëren van de centrale waardepropositie begint met het
identificeren van een grove richting hiervoor. Hiervoor is het Value
Proposition Canvas van Osterwalder e.a.1 een geschikte tool
(zie figuur hieronder en Bijlage 4). Met behulp van dit Value
Proposition Canvas (VPC) kunnen we vanuit het perspectief van de
samenwerkingspartners inzichtelijk maken welke ‘jobs to be done’
de beoogde doelgroep heeft (dingen die deze gedaan probeert te
krijgen), welke ‘pains’ deze daarbij tegenkomt (problemen, barrières,
ongewenste neveneffecten die men daarbij tegenkomt), van
welke ‘gains’ deze blij wordt (positieve effecten, extra’s, gewenste
uitkomsten die zich kunnen voordoen) en hoe een oplossingsrichting daaraan bijdraagt.

Het invullen van het VPC gaat als volgt:
● M
 et de aanwezige partners wordt aan de rechterkant
begonnen met het in kaart brengen van wat de beoogde
doelgroep (klant, gebruiker) wil bereiken (de ‘job to be done’
of ‘customer job’). Dit kan iets praktisch zijn als van A naar B
komen, maar kan ook te maken hebben met meer sociale of
emotionele doelen, zoals meer status of erkenning krijgen.
● V
 ervolgens brengen we in kaart welke barrières of problemen
deze doelgroep tegenkomt als hij dit wil bereiken (de pains)
en waar hij juist extra blij van wordt (de gains).
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Deze exercitie kan makkelijk leiden tot een hele wolk van jobs
to be done, pains en gains voor verschillende doelgroepen (zie
onderstaand voorbeeld van een ingevuld VPC). Dat is niet erg.
Integendeel, het geeft aan dat er nog meerdere gedachten zijn
over wat de verschillende partners gezamenlijk willen gaan doen
en waar de prioriteit moet liggen. Om dit te ondervangen, kan de
partners ook gevraagd worden een prioritering aan te brengen.
Misschien lijkt alles op het eerste gezicht belangrijk, maar eigenlijk blijkt altijd dat sommige dingen belangrijker zijn dan andere.
Door de jobs to be done, pains en gains te prioriteren, brengen
we een eerste focus aan in de vraagzijde van de waardepropositie.
Een praktische manier om deze prioritering te maken is om iedere
deelnemer een aantal stickertjes te geven en hen te vragen die te
plakken op de onderwerpen die men het belangrijkst vindt.
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Dezelfde werkwijze passen we toe voor de aanbodzijde van het
model – de linkerkant. Daar kunnen de partners in kaart brengen
welke oplossingen ze voor ogen hebben (de technologie, producten en diensten die mogelijk zijn) en hoe die oplossingen de
pains verminderen en de gains kunnen creëren. Ook hier kan in de
wolk van genoemde oplossingen verder geprioriteerd worden door
bovengenoemde stickermethode, zodat een eerste afbakening van
de centrale waardepropositie ontstaat.
Na afloop van deze exercitie is het handig om het beeld dat van de
waardepropositie is ontstaan op te schrijven in een of meerdere
zinnen of een korte paragraaf. Op die manier kunnen we toetsen of
alle aanwezigen inderdaad ongeveer op één lijn zitten qua beoogde
oplossingsrichting.
Wanneer het VPC is ingevuld en er een beeld is van de centrale
waardepropositie, kunnen we kijken voor welke stakeholders deze
nog meer relevant is (dus terug naar het Wie). Dit kan aanleiding
zijn om in een volgende stap een extra stakeholder als partner in
het proces te betrekken. Ook kan blijken dat de gekozen richting
voor een of meerdere van de betrokken partijen zo anders is dan
oorspronkelijk gedacht, dat een of zelfs meerdere partijen besluiten
niet verder deel te nemen aan het project. Zo zien we dus dat het
Wat en het Wie elkaar continu beïnvloeden.

4.2 Vraagarticulatie en aanscherpen van de
waardepropositie
Als in grote lijnen duidelijk is welk ‘probleem’ als belangrijkste
probleem ervaren wordt en aan welke oplossingsrichting daarvoor
gedacht wordt, is een mogelijke volgende stap het concreter krijgen
van de eigenlijke vraag: de vraagarticulatie. De vraagarticulatie
bepaalt de scope van het project. Uiteraard kan deze vraag later in
het traject nog aangepast worden, maar deze stap geeft een project
wel een bepaalde richting. De vraagarticulatie geeft sturing aan
de oplossingsrichting waarnaar gekeken wordt en ook naar de
richtingen waarnaar niet gekeken gaat worden.
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Voor deze vraagarticulatie helpt het om deelnemers voor
iedere concrete beoogde doelgroep de volgende vragen te
laten beantwoorden:
1. Wie? Voor wie is het precies belangrijk?
Afbakening van de doelgroep.
2. Wat? Wat is daarvoor de beste oplossing?
Afbakening van het voornaamste doel.
3. Waar? Over welke locatie of gebied gaat het?
Geografische afbakening.
4. Wanneer? Hoe lang mag een en ander duren?
Afbakening in tijd.
5. Waarom? Wat willen we er uiteindelijk mee bereiken?
Beoogde effect of resultaat.
De antwoorden op deze vragen kunnen we het beste in een
Vraagarticulatiematrix weergeven met per doelgroep een rij waarin
de antwoorden op de vijf vragen staan (zie Bijlage 5 en een deels
ingevuld voorbeeld hiernaast). Vervolgens kunnen we dit met de
verschillende deelnemers gezamenlijk doornemen en toelichten.
Daarna helpt het vaak om ook hier weer te prioriteren. Een
veelgebruikte manier daarvoor is wederom om deelnemers een
aantal stickertjes te geven die ze mogen verdelen over de matrix
(Zie voorbeeld hiernaast). Op deze manier kunnen deelnemers op
de matrix aangeven welke antwoorden zij het meest relevant vinden.
Op basis van de uitkomsten van het prioriteren kan een duidelijke vraag gearticuleerd worden. Uit onderstaand voorbeeld blijkt
bijvoorbeeld duidelijk, dat het project vooral moet gaan zorgen voor
een snellere doorstroming van het verkeer van een aantal bedrijven
op het bedrijventerrein. Op basis van deze prioritering van de
doorstroming kan de vraag duidelijker gearticuleerd worden.

Doelgroep

Wie?

Wat?

Waar?

Wanneer?

Waarom?

A

Directie bedrijven op
bedrijventerrein X

Snellere doorstroming, kortere reistijd

Afslag snelweg en
randweg

Tijdens de spits

Aantrekkelijk blijven voor
forenzende werknemers

B

Buurtbewoners

Minder overlast en
uitstoot

Woonwijk rondom
randweg

Tijdens de spits en bij
werkzaamheden

Leefbaarheid van
de wijk

C

Hulpdiensten

Snel ter plaatse bij nood

Randweg en woonwijk

Tijdens de spits en bij
werkzaamheden

Wettelijk bepaald, levens
redden

Etc.
Vraagarticulatiematrix voor een gemeentelijk verkeersproject

Nadat de vraag helder is gemaakt, is het vaak handig om opnieuw
naar het VPC te gaan. Omdat de vraag nu duidelijker gearticuleerd
is, is het nu ook makkelijker om concreter over de oplossingskant te
praten. De focus verschuift daarmee van de rechterkant, waarin de
behoeften worden weergegeven, naar de linkerkant, waarin naar de
invulling van die behoeften wordt gekeken.

4.3 Partner behoeften en bijdragen
Als bij iedereen een concreter beeld is ontstaan van de centrale
waardepropositie waaraan gewerkt wordt, is de volgende stap om
te kijken wat de betrokkenheid van de verschillende partners hierbij
is. Hierbij kijken we in eerste instantie naar twee dingen: input en
output. Bij input gaat het om wat een partner kan en wil bijdragen.
Output gaat over wat een partner uit het project wil en kan halen.
Het gaat dus om het in kaart brengen van zowel de bijdragen, als
de behoeften van de verschillende partners.
De bijdragen en behoeften zijn erg belangrijk. We gaan er bij
collaborative business modelling namelijk vanuit dat een project

alleen succesvol kan zijn, als iedere partner die erbij betrokken is,
er zowel iets in stopt, als er iets uithaalt. Het idee daarachter is, dat
deelname aan de samenwerking voor iedere partner netto iets moet
opleveren. Als deelname iets oplevert in de vorm van geld, kennis,
imago, klimaatverbetering, etc., is het aantrekkelijk(er) voor een
partner om in ruil hiervoor bij te dragen aan de samenwerking in de
vorm van middelen, competenties, geld, netwerk, capaciteit, etc.
Het is dus van belang dat voor iedere partner duidelijk wordt wat
hij erin stopt en wat hij eruit haalt.
Vaak wordt in eerste instantie vooral gekeken hoeveel geld een
business model op kan leveren. Monetaire waarde is echter niet de
enige vorm van waarde. Meestal zijn ook andere vormen van waarde
relevant. Hoewel een business model uiteraard financieel levensvatbaar moet zijn, gaat het naast monetaire waarde vrijwel altijd ook
om andere vormen van waarde, zoals ecologische waarde en sociale
waarde. De kunst bij open collaborative business modelling is om
deze verschillende vormen van waarde inzichtelijk te maken, een
manier te vinden om die te incasseren en ervoor te zorgen dat het
project voor iedereen voldoende oplevert.
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Om dit inzichtelijk te maken, kunnen we een Waardebalans
gebruiken (zie figuur hieronder en Bijlage 6) gebruiken. Elke
partner vult deze Waardebalans voor zichzelf in om zo te kijken
of deelname aan het project wenselijk is.
In de bovenste helft vullen we inhoudelijk in wat de bijdragen en
behoeften van een partner zijn. Bij de bijdragen kan het daarbij
nuttig zijn om een onderscheid te maken tussen die bijdragen die
men sowieso kan of wil leveren omdat dit voor een partij de kern is,
en bijdragen die men eventueel ook kan leveren. En bij de behoeften
is het zinvol om een onderscheid te maken tussen dat wat een partij
er zeker uit wilt halen (de ‘must-haves’) en dat wat men er eventueel ook uit wilt halen (de ‘nice-to-haves’). Dit maakt voor zowel
de bijdragen als de behoeften duidelijk waar de prioriteiten liggen.
Vervolgens stelt ieder partner in de onderste helft zichzelf expliciet
de vraag of men zich hierin kan vinden.
Nadat alle betrokken partijen dit voor zichzelf hebben ingevuld, is het
zaak om dit gezamenlijk te bespreken. Dit is om drie redenen belangrijk:

1. Het geeft inzicht in hoe iedereen in het project staat. Dit
creëert transparantie en helpt vertrouwen op te bouwen dat
nodig is voor een goede samenwerking. Door open te zijn
over ieders bijdrage en behoefte wordt helder op tafel gelegd
dat iedere deelnemer een eigen belang heeft.
2. Het brengt ons een stapje verder richting het collaboratieve
business model. Met de ingevulde Waardebalansen hebben
we niet alleen inzicht in wat het doel van het project is (de
centrale waardepropositie), maar ontstaat ook een beeld van
wat hiervoor nodig is en wat de verschillende partners daarbij
aan bijdragen.
3. Het maakt duidelijk waar de prioriteiten liggen voor iedereen.
Dit geeft focus en duidelijkheid over wat het belangrijkste is
en wat eventueel geparkeerd kan worden.
Deze redenen brengen ons direct bij de volgende stap: het in kaart
brengen van de totale behoeften en bijdragen en het bepalen of op

Partner bijdrage

Partner behoefte

Wat kom ik brengen?

Wat kom ik halen?

basis van deze behoeften en bijdragen een levensvatbaar business
model gerealiseerd kan worden. We brengen de behoeften, bijdragen, missende en overvloedige elementen in kaart met behulp
van onderstaande Waardematrix (zie ook Bijlage 7).

bijvoorbeeld zijn dat bepaalde bijdragen door verschillende
partners geleverd kunnen worden terwijl dit maar één keer
nodig is. Dit kan betekenen dat van een bepaalde partner
afscheid genomen wordt omdat deze overbodig is gebleken.

Per partner nemen we hierin een op een de genoemde bijdragen
en behoeften uit de Waardebalans over. Vervolgens kan de groep
gezamenlijk bespreken wat iedereen hiervan vindt en ingaan op
specifieke punten, bijvoorbeeld of de behoeften en bijdragen per
partner in balans zijn. Eventuele opmerkingen kunnen in de laatste
rij toegevoegd worden. Het meest interessant zijn de twee
rechterkolommen ‘Wat mist?’ en ‘Wat is over?’ Deze betekenen
voor bijdragen en behoeften het volgende:

● B
 ehoeften: Wat mist?/Wat is over?
Voor de behoeften geldt hetzelfde als voor de bijdragen.
We kijken daarbij of er bepaalde behoeften zijn die nog niet
worden vervuld (Wat mist?). Ons uitgangspunt is dat elke
partij iets uit de samenwerking wil halen. Als dit voor een
bepaalde partner nog niet lukt, betekent dat dat daaraan
nog gewerkt moet worden zodat ook aan zijn/haar behoefte
voldaan wordt. Daarnaast kijken we of er nog extra behoeften
zijn die ook vervuld kunnen worden, maar door niemand als
zodanig zijn benoemd (Wat is over?). Dat laatste is een
indicatie dat er meer waarde gecreëerd wordt, dan gedacht.
Dit betekent dat er nog een bijdrage gevraagd kan worden
van nieuwe partners die behoefte aan deze waarde hebben.

● B
 ijdragen: Wat mist?/Wat is over?
Nu alle bijdragen naast elkaar staan, kunnen we kijken of er
dingen nodig zijn om de waardepropositie te realiseren, maar
die momenteel nog missen (Wat mist?). Het kan voorkomen
dat er nog bepaalde middelen nodig zijn die de betrokken
partners niet kunnen leveren. Dit is een indicatie dat nog niet
alle benodigde partners om tafel zitten. Door te kijken wat
over is (Wat is over?), creëren we inzicht of alle betrokken
partners wel nodig zijn, of dat er (te veel) overlap is. Het kan

Partner 1

…

Ook hier kan het zijn dat het, door de nieuwe inzichten die naar
boven zijn gekomen, nuttig is om weer terug te gaan naar een
eerdere stap en opnieuw te kijken naar de stakeholders, partners
en de centrale waardepropositie.

Partner N

Wat mist?

Wat is over?

Bijdragen
Evaluatie bijdrage

Evaluatie behoefte

Draag ik het juiste en voldoende bij?

Haal ik er het juiste en voldoende uit?

Nee!
Waardebalans
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0 0 0 0 0

Ja!

Nee!

0 0 0 0 0

Ja!

Behoeften
Opmerkingen
Waardematrix
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4.4 Uitwerken complete business model
Met de voorgaande stappen hebben we al een goed inzicht gekregen
in wat het project moet opleveren (de centrale waardepropositie en
vraagarticulatie) en wat de betrokkenheid van de verschillende
partners daarbij is (waardebalans en waardematrix). Daarmee
kunnen we nu de stappen maken naar het complete collaborative
business model. Dit houdt in dat we niet alleen kijken naar de

waardepropositie, bijdrage en toegevoegde waarde van het project,
maar naar nog een aantal andere essentiële onderdelen.
Om deze stap te faciliteren kunnen we gebruiken maken van de
Collaborative Strategy Sketch2 (zie figuur hieronder en Bijlage 8).
Dit is een model dat alle elementen van een collaborative business
model bevat. De Collaborative Strategy Sketch kan zowel voor het
business model voor het project als geheel, als voor het business
model voor de afzonderlijke partners gebruikt worden.

Verdienmodel

Inbreng

Waardepropositie

1. W
 aardepropositie: de centrale waardepropositie zoals die
eerder al is besproken. De waardepropositie maakt duidelijk
wat de oplossing is waaraan wordt gewerkt.
2. Toegevoegde waarde: dit geeft aan welke vormen van
waarde de waardepropositie oplevert en voor wie.
3. Alternatieven: dit betreft alternatieve oplossingen voor de
waardepropositie die eenzelfde of vergelijkbare toegevoegde
waarde hebben. Dit element helpt om goed na te gaan of de
deelnemers wel met het beste alternatief aan het werk zijn.
4. Inbreng: dit zijn de bijdragen van de verschillende partners.
Dus de middelen en competenties die de deelnemers
inbrengen in het project.

Risico's en kosten

Samenwerking

De tien elementen in dit model betekenen het volgende:

Toegevoegde
waarde

Alternatieven

Waarden & doelen
Organisatie
Context & kaders
Collaborative Strategy Sketch (gebaseerd op Kraaijenbrink, 2015)

5. Samenwerking: hier gaat het om de externe partijen
waarmee samengewerkt wordt. Zoals in het concentrische
Degree of Engagement Diagram al wordt aangegeven, is
niet elke stakeholder direct betrokken in het project. Er
wordt echter wel mee samengewerkt.
6. Verdienmodel: dit geeft weer hoe het business model
bekostigd wordt. Hoewel winst en financiële waarde vaak
niet het belangrijkst zijn, is het altijd noodzakelijk om de te
maken kosten ergens te kunnen dekken. Dit element geeft
aan hoe dit wordt gedaan.
7. Risico’s en kosten: geeft aan welke risico’s en kosten het
project heeft. Het is belangrijk om hier rekening mee te
houden zodat zo snel mogelijk al duidelijk wordt of de
voordelen van het project opwegen tegen de nadelen.

8. Waarden en doelen: dit geeft weer wat met het project
bereikt moet worden en welke waarden centraal staan. Als
het goed is, vormt dit een belangrijke leidraad in het nemen
van beslissingen.
9. Organisatie: hier gaat het om de vraag hoe het project
uiteindelijk georganiseerd wordt als het gerealiseerd wordt.
Het gaat daarbij om vragen als eigendom, rechtsvorm,
organisatiestructuur en inbedding in de organisaties van
de betrokken deelnemers.
10. Kaders en context: dit laatste onderdeel betreft de context
waarin het project plaatsvindt. Deze context brengt altijd
bepaalde kaders met zich mee waaronder juridische,
economische en culturele kaders.
De elementen 1, 2 en 4 hebben we in de voorgaande stappen al
voor het belangrijkste deel ingevuld. Ook zal er waarschijnlijk in het
proces tot dusver al diverse keren gesproken zijn over de partijen
waarmee samengewerkt zal gaan worden (element 5) en wat er met
het project bereikt zal moeten worden (element 8). Aan de helft van
de elementen is dus al expliciet of impliciet aandacht besteedt. Op
basis daarvan kunnen we nu naar het complete business model gaan
kijken – dus alle tien elementen samen.
Het in kaart brengen van het complete business model doen we op
de twee eerdergenoemde niveaus: voor het project als geheel en
voor iedere partner apart. De gedachte daarbij is als hiervoor: een
collaborative business model werkt alleen als dit zowel overall als
per partner een sluitend plaatje oplevert. Voor het overall business
model werkt het goed om de hierboven getoonde Sketch groot op
papier uit te tekenen en in een typische ‘post it’ sessie samen met
de partners stap voor stap te vullen. Voor het business model per
partner kan dit gedaan worden door het model uit de bijlage te
printen en in te vullen. Het verschilt per project of het handiger is
om met het eerste of met het tweede te beginnen.

2. Gebaseerd op de Strategy Sketch uit Kraaijenbrink, J. (2015). The Strategy Handbook, Part 1: Strategy Generation. Doetinchem: Effectual Strategy Press.
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Collaborative Strategy Sketch – Handout overall niveau (Bijlage 9)
Vul de Collaborative Strategy Sketch in voor het project als geheel. Je kunt hierbij gebruik maken van onderstaande voorbeelden,
maar laat je daardoor zeker niet beperken.
Element
Waardepropositie

Toegevoegde
waarde

Voorbeeldvragen

Denk bijvoorbeeld aan

Wat is de waardepropositie of oplossing waaraan wordt
gewerkt? Wat is het centrale product of dienst waar dit toe
leidt? Wat is het beoogde eindresultaat van dit project?

Product, dienst, oplossing, technologie,

Wie zijn de belangrijkste stakeholders of klanten? Wat levert
het voor hen op? Welk soort waarde wordt gecreëerd? Welke
‘pains’ worden opgelost en welke ‘gains’ worden gecreëerd
voor hen?

Financiële, ecologische, sociale, esthetische,
functionele waarde, affectieve, cognitieve,
amusementswaarde, …

innovatie, probleemformulering, eindresultaat,
…

Om dit op beide niveaus te faciliteren hebben we twee handzame
hand-outs gemaakt die helpen bij het invullen van de Sketch. De
volledige hand-outs zijn opgenomen in de Bijlagen 9 en 10. Ter
illustratie hebben we hieronder alleen de invulling voor de eerste
twee elementen opgenomen zodat we een goed beeld kunnen
geven van de inhoud.
Omdat beide hand-outs op de Collaborative Strategy Sketch zijn
gebaseerd, lijken ze uiteraard op elkaar. Het belangrijkste verschil
is dat op overall niveau het perspectief wordt genomen van het
project als geheel. De vragen en voorbeelden zijn daarop gericht.
In de Sketch op individueel niveau wordt juist de individuele
deelnemer als perspectief genomen. Dit betekent dat de vragen

voor het grootste deel anders zijn gesteld. Ook zijn voor sommige
elementen, zoals ‘Organisatie’ de genoemde voorbeelden anders
omdat het perspectief verschilt.
Ter illustratie van het resultaat van deze stap, zijn op de
volgende twee pagina's een overall Sketch en een individuele
versie als voorbeeld opgenomen van een samenwerkingsproject
waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt middels een
op te zetten recycle- en reparatie-winkel vaardigheden opdoen
om deze afstand te verkleinen. Dit project is geïnitieerd door diverse
partijen, waarvan voor de betrokken woningbouwvereniging ook de
individuele Sketch als voorbeeld is opgenomen.

Etc.

Collaborative Strategy Sketch – Handout individueel niveau (Bijlage 10)
Vul de Collaborative Strategy Sketch in voor je eigen organisatie. Je kunt hierbij gebruik maken van onderstaande voorbeeldvragen,
maar laat je daardoor zeker niet beperken.
Element
Waardepropositie

Toegevoegde
waarde

Voorbeeldvragen

Denk bijvoorbeeld aan

Wat is de waardepropositie of oplossing waaraan wordt gewerkt? Product, dienst, oplossing, technologie, innovatie,
Wat is het centrale product of dienst waar dit toe leidt? Wat is het probleemformulering, eindresultaat, …
beoogde eindresultaat van dit project?
Wat levert deelname aan dit initiatief voor jou op? Welke toegevoegde waarde heeft het voor jou? Welke vormen van waarde
heeft het? Wat haal jij eruit? Welke ‘pains’ lost het op voor jou en
welke ‘gains’ zijn er?

Financiële, ecologische, sociale, esthetische,
functionele waarde, affectieve, cognitieve,
amusementswaarde, …

Etc.
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Context & kaders
Veranderende wetgeving met veranderende en afnemende financiering.

Context & kaders
Als woningbouwcorporatie willen we bijdragen aan de maatschappij (MVO). Dit wordt ook in toename van
ons verwacht vanuit overheid en publieke opinie

Risico's & kosten
Risico m.b.t. medewerkers: als ze ‘te goed’ zijn stromen ze snel uit, als ze een grote afstand
hebben blijven ze juist langer. Deze combinatie brengt risico’s t.a.v. de bedrijfsvoering.
Er zijn veel kringloopwinkels: zijn we onderscheidend genoeg om
voldoende klanten te trekken?
Verdienmodel
Verkoop van tweedehands goederen en reparaties brengengeld
Toeop, arbeidskosten zijn relatief laag, omdat de mede
Samengevoegde
werkers participeren vanuit het perspectief van
werking
Inbreng
waarde Alternatieven
dagbesteding en ontwikkeling
Gemeente
Arbeidsuren
Sociaal: deelnemers Andere vormen
Stichting
medewerkers
van training/
krijgen nieuwe
Waardepropositie
Iedereen
Pand
dagbesteding
mogelijkheden
Recycle- en reparatiewinkel
doet mee
Uren management
Volledig
Ecologisch: Reparatie
waar medewerkersbestand
Woningbouw
(aangeboden door
commercieel
en recycling spaart
grotendeels bestaat uit
Sociale
partners)
gericht
het milieu
mensen
met een afstand
werkplaats
Financieel
(kringloopEconomisch:
tot de arbeidsmarkt
UWV
(overhead)
bedrijf)
gegenereerde
opzetten
inkomsten moeten
bedrijfsWaarden & doelen
continuïteit
Opzetten rendabel bedrijf dat ertoe bijdraagt
mogelijk
dat alle mensen kunnen meedraaien in de maatschappij,
maken
bijdraagt aan een groter respect voor onze planeet en
mensen bewust maakt van hoe ze omgaan met grondstoffen

Risico's en kosten
Hebben we inzichtelijk wat de resultaten kunnen zijn?
Input is vooraf vastgesteld, maar als het project negatief in de
publiciteit komt levert dit imagoschade op

Inbreng

Belangrijkste
partners zitten
aan tafel
Geen extra
partners vanuit
onze kant nodig

Uren project
management
Korting op
huurpand
Toegang tot
netwerk
Géén additionele
inbreng boven
toegezegde

Waardepropositie
Waardepropositie
Recycle- en reparatiewinkel
waar medewerkersbestand
grotendeels bestaat uit mensen
met een afstand
tot de arbeidsmarkt

Waarden & doelen
Aantonen dat we een
woningbouwvereniging zijn met sociale
kernwaarden die bijdraagt aan de maatschappij

Toegevoegde
waarde

MVO en Imago
Sociale waarde
Mogelijkheden
bieden voor
mensen
met afstand tot
arbeidsmarkt
(groot deel van
ons huurdersbestand)

Alternatieven
Deelname aan
andere
projecten
1) Gericht op
eigen klanten
2) Extern,
op andere
doelgroepen

Organisatie
Vooralsnog een stichting
Medewerkers en vrijwilligers op zowel zorgvlak als recycling en reparatie

Organisatie
Zelfstandige entiteit i.v.m. risico mitigatie
Valt deels buiten de kern van onze werkzaamheden, maar concurreert daar niet mee

Voorbeeldcase: Samenwerkingsprojectproject waarbij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt middels
een op te zetten recycle- en reparatie-winkel vaardigheden opdoen om deze afstand te verkleinen

Voorbeeldcase: Woningbouwvereniging die deelneemt aan project waarbij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt middels een opgezette recycle- en reparatie-winkel vaardigheden opdoen om deze afstand te verkleinen

Voorbeeld Collaborative Strategy Sketch – Overall niveau
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Samenwerking

Verdienmodel
Door aanleveren uren projectmanagement en huurkorting dragen we bij aan onze doelstellingen ten
aanzien van sociale verantwoordelijkheid
(MVO en imago)

Voorbeeld Collaborative Strategy Sketch – Individueel niveau

39

Wat

4.5 Evalueren van het business model
In de voorgaande stappen wordt geleidelijk toegewerkt naar een
collaborative business model dat voor alle betrokkenen interessant is. Doorgaans zal er verschillende keren tussen stappen heen
en weer gesprongen worden waarbij vooral het scherpkrijgen van
alle elementen van de Collaborative Strategy Sketch enige tijd kan
duren. Er komt echter een moment waarop we moeten besluiten of
het ontwikkelde business model kans van slagen heeft en of we als
partij hier onderdeel van willen zijn. Voor die beslissing hebben we
een additionele tool ontwikkeld: de Collaborative Strategy Scan.
De Collaborative Strategy Scan is een eenvoudige scan waarmee
kan worden bepaald of het ontwikkelde business model voldoende
wenselijk en haalbaar is. Evenals de Sketch kan deze Scan zowel
voor het geheel als op individueel niveau toegepast worden. Omdat
ook hierbij de perspectieven verschillen, hebben we ook hiervoor
twee versies ontwikkeld.
Beide scans bestaan uit 10 vragen die we op een schaal van 1 tot
5 beantwoorden. Hiermee kunnen we per element aangeven of
dit element voldoende scoort of juist nog aandacht vraagt. Door
de scans gedurende het proces te gebruiken, kunnen de partners
telkens in de gaten houden of ze op de goede weg zijn en waar nog
bijgestuurd moet worden. Hieronder zijn van beide varianten de
eerste twee vragen opgenomen ter illustratie. De volledige scans
zijn te vinden in bijlage 11 en 12.

Wat

Collaborative Strategy Scan – Checklist overall niveau
(Bijlage 11)
Beoordeel of het project als geheel op alle tien elementen aan de
verwachtingen voldoet. Noteer daarbij eventuele opmerkingen en
neem die mee voor verdere verbetering.
Element

Nee!

Ja!

Waardepropositie
Is er een duidelijke en
haalbare waardepropositie?

1 2 3 4 5

Toegevoegde waarde
Levert het voldoende op
voor alle betrokkenen?

1 2 3 4 5

Opmerkingen

Collaborative Strategy Scan – Checklist individueel niveau
(Bijlage 12)
Beoordeel of het project voor jou als partner op alle tien elementen
aan je verwachtingen voldoet. Noteer daarbij eventuele opmerkingen
en neem die mee voor verdere verbetering.
Nee!

Ja!

Waardepropositie
Sta je achter de waardepropositie?

1 2 3 4 5

Toegevoegde waarde
Levert het de waarde op
die je wilt?

1 2 3 4 5

Met deze gestructureerde verzameling modellen, hebben we alles
in handen om het Wat van collaborative business modelling in te
vullen. Het is uiteraard geen doel op zich om deze modellen te
gebruiken. Ze zijn een middel. Ook hoeven ze niet allemaal gebruikt
te worden en kan het soms nuttig zijn om ze maar ten dele of op
een net wat andere manier te gebruiken. We bieden hier dus een
aantal gereedschappen aan, waarvan in ieder project bekeken moet
worden of ze gebruikt worden en hoe.
Een laatste opmerking over het Wat gaat over het berekenen
van een financiële business case. Het onderwerp business
modelling doet vaak vermoeden dat er uiteindelijk een uitgebreide
berekening komt van wat het geheel gaat kosten, wat het oplevert
vanuit financieel perspectief en of het daarmee netto de moeite
waard is. Zoals in bovenstaande stappen te zien is, ontbreekt
een dergelijke financiële analyse in onze methode.

Etc.

Onderdeel

4.6 De business case

Opmerkingen

De reden daarvoor is dat dit enerzijds te complex is en anderzijds
altijd een vertekend beeld geeft. Het is complex, omdat we met
meerdere partijen te maken hebben, waarvoor allemaal apart
doorgerekend moet worden wat de kosten en baten zijn. Zeker
omdat we het vaak hebben over minder tastbare waarden zoals
omgeving, milieu en sociale waarden, vraagt dit om geavanceerde
methodieken die zelfs voor een enkele partij al erg lastig zijn.
Uiteraard zijn we niet direct tegen het toepassen daarvan. Dit is
echter dermate specialistisch dat dit buiten deze gids valt.
Een tweede, minstens zo belangrijke reden is, dat een financiële
doorrekening van het business model slechts een schijnnauwkeurigheid geeft. Simpel gezegd: de ene euro is de andere niet. Wat voor
de ene partner en voor het ene doel veel geld is, is voor de andere

partner en voor een ander doel juist weinig geld. Dit subjectieve en
relatieve karakter van waarde maakt dat een financiële berekening
uiteindelijk niet zoveel zegt.
Waar het om gaat, is dat iedere partner voor zichzelf de afweging
maakt of deelnemen aan het project voldoende interessant is.
Met behulp van onze aanpak – en specifiek de Waardebalans en
Collaborative Strategy Sketch – kan iedere partij zelf bepalen of de
baten van deelname opwegen tegen de kosten. Daarbij kan het goed
zijn dat het een bepaalde partner netto veel geld kost om deel te
nemen, maar dat hij hier qua reputatie of leerervaring zoveel
voor terug krijgt dat dit alsnog de moeite waard is.
Daarbij is het voor iedere partner van belang om rekening te
houden met de mate waarin en manier waarop de veronderstelde
waarde ook daadwerkelijk geïncasseerd kan worden. Een bepaalde
oplossing kan bijvoorbeeld op papier tot een substantiële kostenbesparing leiden. Deze kostenbesparing moet dan echter in de
praktijk ook te realiseren zijn. Dit is vaak lastig als het gaat om
middelen die moeilijk of niet op te delen zijn. Voorbeelden
hiervan zijn een gebouw, een machine, of een fulltime contract.
Hoewel de oplossing misschien op papier leidt tot een besparing
van 20 % qua ruimtegebruik, machine-inzet of hoeveelheid arbeid,
kan het gebouw, de machine of het contract niet zomaar met
20 % verminderd worden. Als dat het geval is, betekent dit dat de
besparing op papier in de praktijk niet gerealiseerd kan worden.
Onze definitie van een sluitende ‘business case’ is hiermee relatief
eenvoudig. Er is een sluitende business case als alle betrokken
partners de inschatting maken dat ze minstens zoveel terugkrijgen
voor deelname als dat ze erin stoppen. Dit betekent namelijk dat
deelname netto toegevoegde waarde heeft voor de partners
en daarmee dus interessant is.

Etc.
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HOE: POINTERS VOOR PROCESMANAGEMENT

Essentieel voor deze aanpak is dat er gedurende het project goed
proces- of projectmanagement is. Wanneer het procesmanagement
niet van afdoende niveau is, zijn er tal van manieren hoe dat een
negatieve weerslag kan hebben op het projectverloop en het
resultaat. Het Hoe gedeelte van deze aanpak hebben we niet
bedoeld ter vervanging van de gebruikelijke gang van zaken wat
betreft projectmanagement, maar als een aanvulling hierop.
De twee belangrijke uitdagingen bij het managen van een open
samenwerkingstraject zijn communicatie (5.1) en issuemanagement
(5.2). Wat betreft communicatie gaat het er vooral om dat iedereen,
ook niet aanwezige partners of partners die later aansluiten, snel en
effectief op de hoogte gebracht kunnen worden van (de voortgang
van) het project. En wat betreft issue management gaat het erom
dat alle relevante onderwerpen en mogelijke issues op het juiste
moment op de agenda komen.
Bij beide onderwerpen staat transparantie centraal in deze aanpak.
Juist doordat partijen heterogeen en wisselend kunnen zijn, kunnen we er niet automatisch vanuit gaan dat men elkaar wel begrijpt.
Wat voor de een vanzelfsprekend is, is dat voor de ander totaal niet.
Daarom is het zo belangrijk dat er manieren zijn om communicatie
en issues expliciet te maken zodat er voor iedereen duidelijkheid is
over het project. Dat is wat we met het Hoe van de aanpak willen
bewerkstelligen.
Tot slot zullen we als samenvatting een voorbeeld geven van hoe
een project van open collaborative business modelling er in de
praktijk uit kan zien wanneer deze aanpak gevolgd wordt (5.3).

5.1 Communicatie
Een belangrijk element van het Hoe is de samenvatting die na afloop
van iedere sessie verspreid wordt onder de deelnemers, samenwerkingspartners en eventueel andere belanghebbenden. Een goede
samenvatting van een vergadering of sessie is altijd handig, maar bij
open samenwerking is deze van groter belang dan normaal. Doordat
de samenstelling van de actieve samenwerkingspartners gedurende
het traject kan veranderen, maken niet automatisch alle samenwerkingspartners het hele traject, inclusief alle denkstappen mee.
We gebruiken de samenvattingen dan ook om mensen snel op
de hoogte te kunnen brengen in geval van toetreding van nieuwe
samenwerkingspartners of wanneer partners een keer niet bij een
sessie aansluiten. Ook kunnen de samenvattingen de samenwerkingspartners helpen om binnen hun eigen organisatie de
meerwaarde van deelname aan het project uit te dragen.
Nieuwe partners kunnen met behulp van de samenvattingen geïnformeerd worden, alvorens ze besluiten of ze geïnteresseerd zijn om
aan te sluiten. Mochten ze aansluiten, dan zijn ze in staat om mee te
denken en praten zonder dat ze een (informatie)achterstand hebben.
Dit is efficiënt voor de samenwerkingspartners, maar ook voor de
deelnemers aan een sessie. De samenvatting voorkomt dat de procesgang vertraagd wordt, omdat er geen herhaling optreedt en denkstappen die al gemaakt zijn niet opnieuw gemaakt hoeven te worden.
Ook komen samenvattingen de voortgang tijdens de sessies ten
goede, omdat er niet onnodig veel samenwerkingspartners
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deelnemen aan de sessies uit angst anders informatie te missen.
De samenvattingen maken het mogelijk voor samenwerkingspartners om ervoor te kiezen niet bij een sessie aanwezig te zijn,
maar toch goed geïnformeerd en aangehaakt te blijven. Zo kunnen
we per sessie kijken van welke deelnemers aanwezigheid wenselijk
is. Enerzijds zorgt dit ervoor dat iedereen die nodig is aanwezig is,
zodat het proces niet stagneert door de afwezigheid van mensen
die op een bepaald moment relevant zijn. Anderzijds betekent dit
ook dat alle aanwezigen nodig zijn. Het procesverloop wordt zo
bespoedigd, omdat voorkomen wordt dat een sessie onnodig veel
deelnemers heeft, wat tot vertraging kan leiden.
De samenvattingen geven weer wat de inhoud van een sessie was,
wat de uitgezette acties zijn (inclusief tijdspad) en bij wie deze
belegd zijn. Op die manier is het helder wat wanneer van wie verwacht mag worden. Idealiter zijn deze samenvattingen zo compact
mogelijk. In het algemeen is niemand gebaat bij onnodig leeswerk.
Wanneer mensen echter later aanhaken, moeten zij een groter deel
van het traject bijlezen middels samenvattingen. Als dit onnodig veel
tijd kost is de kans groter dat ze niet alles meekrijgen of lezen. Het
is dus belangrijk dat de samenvattingen tegelijkertijd volledig maar
ook beknopt zijn. In principe is een goede samenvatting maximaal
enkele pagina’s lang en bevat de volgende informatie:
●
●
●
●
●

Volgnummer en datum van de sessie
Aanwezigen en afwezigen
Doel en opzet van de sessie
Werkwijze
B
 elangrijkste resultaten
¡
Foto’s van de ingevulde gebruikte modellen
¡
Visuele weergave van de ingevulde gebruikte modellen
¡
Compact overzicht van relevante opmerkingen
● Actielijst
● Vervolgstappen, inclusief volgende sessie
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5.2 Issuemanagement
Een aantal onderwerpen blijken bij open samenwerkingen met
heterogene samenwerkingspartners meer dan gebruikelijk van
belang te zijn. Deze onderwerpen hebben we vertaald naar twee
mogelijke opties om ze makkelijk bespreekbaar te maken bij een
project: agenda setting cards en een moodboard.

VERTROUWEN

Hierbij merken we op dat de constellatie, het procesverloop, de
samenstelling en tal van andere factoren bij verschillende projecten
ver uiteen kunnen liggen. Dit betekent dat de lijst van aandachtspunten per project ook verschillend is. De gegeven aandachtspunten
zijn dan ook een suggestie, maar per project zal gekeken moeten
worden of, en in hoeverre, de aangereikte aandachtspunten relevant
zijn en of er wellicht toevoegingen nodig zijn.
Agenda setting cards
Een mogelijke wijze om relevante onderwerpen ter sprake te
brengen is door Agenda setting cards te gebruiken (zie Bijlage 13).
Deze kaarten kunnen, zoals de naam al impliceert, gebruikt
worden om bepaalde onderwerpen op de agenda te zetten.
Er zijn twee soorten kaarten: ratingcards en topiccards. Van
beide is op de pagina hiernaast een voorbeeld opgenomen.
Met de topic cards kunnen deelnemers tijdens een sessie uitgenodigd worden om bepaalde onderwerpen op de agenda te zetten.
Dit kan in een open setting door de kaarten op tafel te leggen en
deelnemers te laten kiezen. Het kan ook meer vooraf gebeuren door
de projectleider of facilitator. In dat laatste geval functioneren de
topiccards als een checklist om na te gaan of geen relevante
onderwerpen vergeten worden die wel op de agenda zouden moeten.
Met de ratingscards kunnen deelnemers van een sessie aangegeven
hoe (on)gelukkig ze zijn ten aanzien van een bepaald onderwerp.

Moodboard
Een andere optie om na te gaan of bepaalde onderwerpen nader
besproken zouden moeten worden, is het gebruiken van een
moodboard (zie Bijlage 14). Dit moodboard bevat dezelfde
onderwerpen als de topiccards. Hierop kunnen de deelnemers
van een sessie aangeven met welke punten ze (on)tevreden zijn.
Dit kan simpelweg door de deelnemers een plus en een min te
laten aangeven bij een onderwerp naar keuze op het moodboard,
of door de bovengenoemde ratingcards te gebruiken.
Ook is hierbij de mogelijkheid om zelf een nieuw onderwerp dat niet
genoemd staat aan te dragen. Op deze manier verkrijgt de facilitator
of projectleider beter inzicht in wat er leeft onder de deelnemers
van een sessie en waar ze tevreden over zijn en welke onderwerpen
wat meer aandacht behoeven. Deze onderwerpen kunnen
vervolgens tijdens een sessie besproken worden.

Ratingcard

Topiccard

Door dit te doen kan bijvoorbeeld onvrede op bepaalde onderwerpen laagdrempelig geuit worden. Dit helpt om relevante zaken
bespreekbaar te maken en het procesverloop niet te laten beïnvloeden
door onvrede die niet geadresseerd wordt en onder de oppervlakte
doorsmeult.
Het doel van de kaarten is dus om er enerzijds voor te zorgen dat
geen belangrijke onderwerpen vergeten worden en anderzijds dat
zo transparant mogelijk over de belangrijke zaken gesproken wordt.
Uiteraard is het mogelijk om ervoor te kiezen om bepaalde kaarten
buiten beschouwing te laten of juist zelf extra kaarten toe te
voegen. Niet ieder onderwerp is immers bij ieder project relevant.

Het ventileren van onvrede is belangrijk, omdat zo voorkomen
wordt dat onderhuidse issues die spelen, blijven doorsudderen
en uiteindelijk escaleren tijdens het project. Tegelijkertijd kan het
expliciet uiten van dingen waar men tevreden of blij mee is juist
een extra positieve impuls geven aan het project.

5.3 Voorbeeld van het proces van een project
In dit hoofdstuk en de twee voorgaande hoofdstukken hebben we
de drie pijlers besproken en de belangrijkste stappen en tools gezien
die gebruikt kunnen worden om het proces van open collaborative
business modelling effectiever en efficiënter te maken. Zoals
diverse malen opgemerkt, verschilt het exacte proces per project
en is er geen eenduidige volgorde aan te brengen in de stappen.
Om toch wat meer houvast te bieden dan bovenstaande pointers
en een eenvoudig ‘het hangt er vanaf’ of ‘zoek het maar uit’, geven
we hier tot slot een voorbeeld van hoe een concreet project er in
de praktijk uit kan zien.
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Casus gemeente en technologiebedrijven
Nadat een verkeersinstallatieleverancier en een technologiebedrijf deel hebben genomen aan een project om slimme
verkeersregelinstallaties (SVRI’s) te ontwikkelen, zien ze mogelijkheden. Ze benaderen andere partijen, waaronder een
gemeente. Het voorstel aan de gemeente is, om gezamenlijk te onderzoeken of de SVRI’s in de gemeente ingezet zouden
kunnen worden. De gemeente hecht veel waarde aan een goede verkeersdoorstroom en toont interesse, waarop een
eerste sessie wordt georganiseerd. De Hogeschool van Amsterdam wordt daarbij gevraagd het proces te faciliteren aan
de hand van de aanpak uit deze gids.
Sessie 1: Een eerste verkenning
Tijdens de eerste sessie wordt de link gelegd tussen de behoeften van de verschillende deelnemers aan de sessie. De
gemeente heeft een goede ligging en meerdere grote bedrijven hebben hun hoofdkantoor om deze reden in de gemeente
gevestigd. Deze bedrijven zijn grote werkgevers en goed voor de lokale economie. Het is voor deze bedrijven, en daarmee
ook voor de gemeente, van belang dat de doorstroom van verkeer goed is en ook blijft in de toekomst. De SVRI-leverancier
en het technologiebedrijf denken dat zij met behulp van hun kennis op het gebied van SVRI’s kunnen bijdragen aan de
verkeersdoorstroming. Zij zijn op zoek naar een mogelijkheid om de slimme SVRI’s in praktijk toe te passen, zodat zij
ook een echte casus kunnen ontwikkelen voor de toekomst.
Er wordt gesproken over het reguleren van verkeer en het vervullen van het gemeentelijk takenpakket, de opties die
deelnemende partijen mogelijk kunnen bieden en de mogelijkheden van SVRI’s in het bijzonder. Met behulp van de
Stakeholder Identificatie Matrix wordt in kaart gebracht wie (potentiële) stakeholders zijn met betrekking tot dit
onderwerp. De stakeholders worden geplot op basis van de huidige situatie in het Degree of Engagement Diagram
en dit wordt weer aan het Wat gelinkt.
Bij het Wat ligt de focus op het helder krijgen waaraan gewerkt wordt binnen een mogelijk gezamenlijk project. Tijdens
deze sessie gewerkt met Osterwalder’s Value Proposition Canvas, waarbij met name gekeken wordt naar de rechterkant
en de ‘jobs to be done’. Al met al lijken er voor alle deelnemers genoeg aanknopingspunten te zijn om het project vooralsnog
interessant te vinden, dus er wordt een vervolgsessie ingepland.
Op basis van de inhoud van de sessie krijgen de deelnemers taken toebedeeld, zoals het intern dingen navragen en nagaan
of binnen hun organisatie de juiste mensen nu aangehaakt zijn, of dat daar nog verbetering mogelijk is. Hierbij kunnen
ze gebruik maken van de samenvatting van de sessie, waarmee ze mensen makkelijk even kunnen bijpraten over wat er
besproken is en wat de bedoeling is.
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Sessie 2: Een completer beeld
Bij de tweede sessie schuiven meer deelnemers aan dan bij de eerste sessie. De een schuift aan omdat het project binnen
zijn beslissingsbevoegdheid valt, een aantal anderen zijn expert op een relevant onderwerp.
Tijdens deze sessie wordt weer afwisselend gekeken naar zowel het Wie als het Wat. De geplotte stakeholders worden
nader onder de loep genomen in het Degree of Engagement diagram en op basis van voortschrijdend inzicht wordt er
besloten dat een aantal partijen vooralsnog op afstand blijven. Deze partijen worden van de ring met actuele samenwerkingspartners verplaats naar de ring met potentiële samenwerkingspartners.
Het beeld dat bij het Wat naar voren komt wordt al completer doordat het Value Proposition Canvas nu volledig wordt ingevuld. Zowel de vraag- als aanbodzijde van het model zijn besproken. Met behulp van stickertjes geven de deelnemers kun
prioriteiten weer. Er blijkt een gedeelde focus te zijn, op basis waarvan verder gesproken wordt over de waardepropositie.
Vanuit het Wie wordt geconcludeerd dat een aantal potentiële samenwerkingspartners mogelijkerwijs baat heeft bij de
oplossingsrichting waar nu aan gedacht wordt: in de gemeente zijn meerdere grote bedrijven gevestigd, die veel baat
hebben bij een goede bereikbaarheid en verkeersdoorstroming.
Het streven is om te proberen tijdens de volgende sessie de waardepropositie en de voorlopige vraagarticulatie van het
project helder genoeg te formuleren, om het goed te kunnen presenteren. Daarmee kan de samenwerking dan deze
bedrijven benaderen om de interesse te peilen. Wanneer het project voor een partij iets oplevert, zijn ze immers mogelijk
ook geïnteresseerd om er aan bij te dragen.
Aan het eind van de sessie is het beeld al wat helderder. Alle deelnemers vullen als huiswerk de vragen voor de
vraagarticulatie in en ook wordt weer een samenvatting gemaakt en verspreid.
Sessie 3: Meer helderheid
Bij de derde sessie zijn grotendeels dezelfde deelnemers aanwezig als bij de vorige sessie, maar een aantal mensen is
verhinderd. Aangezien zij met behulp van de samenvattingen goed geïnformeerd kunnen worden en alle partijen afdoende
vertegenwoordigd zijn, is dat geen bezwaar.
Tijdens deze sessie wordt begonnen met het Wat: op basis van hetgeen de deelnemers hebben voorbereid wordt de Vraagarticulatie Matrix ingevuld. Er wordt weer geprioriteerd met behulp van stickers, waarna de Waardebalans wordt opgemaakt.
Dit geeft een mooi inzicht in wat elke deelnemer graag uit het project zou willen halen en wat ze er aan kunnen bijdragen.
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Deze informatie wordt gelinkt aan het Degree of Engagement diagram en de deelnemers werken ook een rollenmatrix uit op
basis van het huidige Degree of Engagement diagram. Er wordt een definitieve keuze gemaakt voor te benaderen potentiële
samenwerkingspartners. Er worden een aantal grote bedrijven geselecteerd die benaderd zullen worden. De verwachting is dat
deze bedrijven enerzijds het meest baat hebben bij het project en anderzijds ook het meest kunnen bijdragen aan het project.
Er wordt besloten dat er een presentatieopzet gemaakt en gedeeld wordt, die gebruikt kan worden om de bedrijven te
benaderen en enthousiasmeren voor het project. Omdat het de bedoeling is dat mensen met enige slagkracht uitgenodigd
worden, moet dit tijdig gebeuren. Het plan is dat deze bedrijven tijdens de vijfde sessie aansluiten.
Ter voorbereiding van de vierde sessie zullen alle deelnemers de Collaborative Strategy Sketch op individueel niveau
invullen. Ook wordt er weer een samenvatting gemaakt en naar de deelnemers gestuurd.
Sessie 4: Business Model in wording
Na de vorige sessie is interesse bij andere partijen gepeild en een deel van deze partijen heeft te kennen gegeven bij de
vijfde sessie aanwezig te willen zijn. Het is dus zaak om dan een helder beeld te kunnen schetsen.
De individuele vragenlijsten voor de Collaborative Strategy Sketch worden gedeeld en besproken. Op basis hiervan wordt
de Collaborative Strategy Sketch voor het geheel ingevuld. Er wordt zelfs al even gekeken naar de Collaborative Strategy
Scan. Vooralsnog zijn de deelnemers tevreden met het beeld dat naar voren komt: het is helder en geeft goed aan waar het
project heen gaat. Dat lijkt een goede basis voor de volgende sessie, waarbij de uitgenodigde bedrijven zullen aanschuiven.
Er wordt ook nog kort gekeken naar het Degree of Engagement diagram: de gemeente is benaderd door een milieuorganisatie die over het project gehoord heeft en geïnteresseerd is. Er wordt besloten dat dit een goede potentiële
samenwerkingspartner is en de organisatie zal uitgenodigd worden voor de volgende sessie.
Afsluitend worden weer taken toegewezen en zoals altijd wordt er een samenvatting gedeeld.
Sessie 5: Nieuwe samenwerkingspartners
Bij deze sessie zijn meerdere potentiële samenwerkingspartners uitgenodigd. Het zijn een aantal grote bedrijven die met
name in hun toekomstige bereikbaarheid geïnteresseerd zijn en willen inspelen op een toename van verkeer op de weg.
Ook is de geïnteresseerde milieuorganisatie aangesloten. De milieuorganisatie hoopt dat betere verkeersregulatie
sluipverkeer in omliggende landelijke gebieden tegen kan gaan.
Met deze nieuwe deelnemers verandert ook de positionering van deze partijen in het Degree of Engagement Diagram.
De nieuwe deelnemers zijn voorzichtig geïnteresseerd, maar hebben uiteraard ook hun eigen behoeften, wensen en vragen.
Deze worden gedeeld met de groep en besproken.

48

Vervolgens wordt op basis van de Strategy Sketch gesproken over een mogelijk business model. Gezamenlijk wordt
gekeken hoe het business model het best vormgegeven kan worden om voor de betrokken deelnemers het meeste waarde
te creëren. Hierbij verschilt het welke waarde voor welke deelnemer het meest relevant is. Voor een aantal deelnemers is
dat economische waarde, voor anderen is juist de ecologische of sociale waarde meer relevant. Wanneer het business
model (Wat) duidelijker vorm krijgt, wordt dat weer vertaald naar het Wie: als dit is wat we willen gaan doen, zitten we
dan nog in de juiste samenstelling aan tafel?
Aan het eind van de sessie wordt afgesproken dat de deelnemers waar nodig het voorgestelde business model afstemmen
binnen hun organisaties. Hierbij kunnen ze gebruik maken van de samenvatting. Ook vullen alle deelnemers voor hun
organisatie een individuele Collaborative Strategy Scan in voor de volgende sessie.
Sessie 6: Business Model
Het is voor de deelnemers duidelijk hoe het business model er in grote lijnen uit zal komen te zien. Ook hebben alle
deelnemers helder wat het business model voor hun organisatie betekent: wat het oplevert en wat het kost. Alle deelnemers zijn enthousiast, echter voor de organisatie van een deelnemer zijn onverwacht de prioriteiten verschoven: door
het wegvallen van een grote klant moet er gefocust worden op acquisitie en de interne organisatie. Voor nu is besloten
dat deelname aan het ontwikkelde business model geen prioriteit heeft. Deze organisatie blijft wel betrokken, maar van
een wat grotere afstand.
Dit heeft impact op het Degree of Engagement Diagram, dat aangepast wordt. Gelukkig heeft het wegvallen van de
deelnemer geen grote gevolgen voor het business model: in de huidige samenstelling kan dat nog steeds vormgegeven
worden. Er wordt besloten om niet actief te zoeken naar vervanging van de weggevallen deelnemer, maar om gezamenlijk
door te gaan. De gezamenlijke Collaborative Strategy Scan die wordt uitgevoerd geeft ook een positief beeld. Het business
model wordt nog verder gefinetuned tijdens deze sessie en de eerste afspraken worden gemaakt om het verder te kunnen
ontwikkelen richting de implementatie.
Vervolgstappen
Voor er daadwerkelijk een volwaardig en levensvatbaar business model gerealiseerd wordt, moet er uiteraard nog het
een en ander gebeuren. Hiervoor wordt verder gewerkt volgens dezelfde methode. Tijdens sessies wordt op een
gestructureerde manier gekeken naar het Wie en het Wat. Tijdens dit traject wordt het procesverloop ondersteund
vanuit het Hoe.
Waar het Wie en het Wat aan het begin van het traject vrij vaag waren, zijn die gedurende de loop van het project steeds
scherper geworden. Waar eerst over een breed idee gesproken werd, wordt nu gesproken over heel concrete punten.
Hiervoor wordt steeds verder gewerkt met de modellen, die steeds gedetailleerder ingevuld kunnen worden.
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6

AFSLUITING EN VOORUITBLIK

In dit laatste hoofdstuk vatten we de aanpak die uiteen is gezet in
de vorige hoofdstukken nog een keer beknopt samen en kijken we
vooruit. Zoals we zullen constateren, zijn zowel deze aanpak, als
het proces van open collaborative modelling namelijk nooit af.

6.1 Samenvatting
Met deze gids hebben we beoogd een praktische aanpak neer
te zetten voor het ontwikkelen van open collaborative business
modellen. Projecten waarbij met heterogene en wisselende
partners nieuwe producten, diensten of oplossingen worden
ontwikkeld, komen steeds vaker voor. In plaats van alles binnen
een organisatie te willen ontwikkelen, wordt steeds meer de
samenwerking opgezocht met anderen. Dit zijn lastige processen,
zeker als daarbij ook nog een passend en levensvatbaar business
model ontwikkeld moet worden.
Voor dergelijke samenwerkingstrajecten was tot nu geen geschikte
aanpak voorhanden. Er waren wel deeloplossingen en daar hebben
we dankbaar gebruik van gemaakt. In zijn totaliteit is de aanpak uit

deze gids echter grotendeels nieuw. Met deze nieuwe aanpak willen
we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de effectiviteit
en efficiëntie van dergelijke complexe projecten.
De aanpak bestaat uit een verzameling tools rondom drie
centrale pijlers: het Wie (stakeholder en partner management),
het Wat (het inhoudelijke business model) en het Hoe (procesmanagement). Tezamen vormen deze pijlers de basis van een
zeer iteratief en flexibel proces waarbij in verschillende sessies
stap voor stap naar een steeds concreter business model wordt
gekomen. Deze pijlers, evenals de belangrijkste stappen en tools
daarbinnen, zijn in het volgende figuur nogmaals samengevat.
Het dynamische karakter van het proces van open collaborative
business modelling maakt dat ieder project uniek is. Dit betekent
dat voor ieder project gekeken moet worden welke stappen en tools
van de aanpak gebruikt worden en in welke volgorde. Daarbij is het
doorgaans onmogelijk om dit volledig vooraf te bepalen. Wel kan
1 of 2 sessies vooruitgekeken worden, zodat altijd duidelijk is wat
de volgende stap in het proces zal zijn.

Afsluiting en vooruitblik

Pijler 1: WIE
1.1 Identificeren relevante stakeholders
Tool: Stakeholder identificatie matrix
1.2 Plotten van stakeholders
Tool: Degree of Engagement Diagram
1.3 Inventariseren en toebedelen rollen
Tool: Rollen matrix
1.4 Managen van de kerngroep
Tool: Topiclist

Afsluiting en vooruitblik

WIE

WAT

HOE

Pijler 2: WAT
2.1 Definiëren centrale waardepropositie
Tool: Value Proposition Canvas
2.2 Vraagarticulatie
Tool: Vraagarticulatie matrix
2.3 Partner behoeften en bijdragen
Tool: Waardebalans en Waardematrix
2.4 Uitwerken complete business model
Tool: Collaborative Strategy Sketch
2.5 Evalueren van het business model
Tool: Collaborative Strategy Scan

Pijler 3: HOE
3.1 Communicatie
Tool: Samenvattingen
3.2 Issuemanagement
Tool: Agenda setting cards, Moodboard

Het ontwikkelproces van open collaborative business modelling

6.2 Eerste ervaringen
Zoals in Hoofdstuk 1 bij het beschrijven van de onderzoeksmethodiek al is aangegeven, is de aanpak uit deze gids mede
ontwikkeld door deze in de praktijk toe te passen. Hoewel we
de aanpak nog slechts in beperkte mate integraal hebben kunnen

52

1. Het visualiseren en bieden van structuur werkt. Hoewel we
niet alle modellen stuk voor stuk uitgebreid hebben kunnen
testen, hebben we telkens weer gemerkt dat het werken
daarmee helpt om de discussies in een project te structureren. Door de complexiteit van open collaborative
business modelling blijkt het bieden van deze structuur veel
toe te voegen.
2. Er kan in het begin van het proces enige weerstand zijn
tegenover het gebruik van modellen. Niet iedereen is gewend
aan het werken met modellen en dit wordt soms initieel
als overmatig complex of wetenschappelijk gezien. Onze
ervaring is echter dat deze weerstand snel verdwijnt als
men ziet dat de modellen inderdaad iets toevoegen.
3. Er is een ervaren en getrainde facilitator nodig om de
sessies en het proces te leiden. Open collaborative
business modelling is een specialisme dat specifieke ervaring
en training vereist – zowel op het gebied van de aanpak uit
deze gids als faciliteren in het algemeen. Het werkt minder
goed als dit bij iemand neergelegd wordt die deze kennis
en ervaring niet heeft.
4. Er is een inhoudelijke trekker nodig met een duidelijk belang
bij een goede uitkomst. Zonder een dergelijke trekker, is de
kans groot dat het project blijft ‘doorkabbelen’ of stilzwijgend
stagneert. Dit is al als onderdeel van de aanpak genoemd,
maar het belang daarvan kan niet genoeg benadrukt worden.

toepassen, hebben we al wel een behoorlijk aantal ervaringen
opgedaan. De meeste daarvan zijn direct gebruikt om de aanpak
aan te passen en aan te scherpen en zijn als zodanig al verwerkt in
deze gids. Tijdens het toepassen hebben we echter ook additionele
ervaringen opgedaan, waarvan we de volgende graag delen:

5. Je moet elkaar leren kennen als type organisatie. Door het
heterogene karakter van de samenwerking, is men vaak
vooraf niet goed bekend met hoe verschillende typen organisaties in elkaar zitten. Het is dus belangrijk om hier aandacht
te schenken en zo te begrijpen hoe bijvoorbeeld hogescholen,
gemeenten, grote en kleine bedrijven verschillen.

6. Het vraagt voortdurend aandacht om bij nieuwe aanwezigen
enerzijds open te blijven voor nieuwe input en ideeën en
tegelijkertijd voldoende voortgang te blijven houden. Iedere
nieuwe partner moet wel zijn invloed op het project kunnen uitoefenen, maar moet ook op de hoogte zijn van de stappen die
al zijn genomen en de keuzes die al zijn gemaakt accepteren.
7. Het vraagt voortdurend aandacht om de focus te houden.
Tijdens de verschillende sessies ontstaan steeds weer nieuwe
ideeën en is de verleiding groot om het project breder te
trekken dan wenselijk. Om ervoor te zorgen dat er voortgang
blijft en iets gerealiseerd wordt, blijft focus echter steeds
nodig. Hier ligt een belangrijke rol voor de facilitator.
8. Het Hoe gedeelte van de aanpak functioneert vooral op de
achtergrond. Het Wie en Wat gedeelte vormen de kern van
de aanpak. Het Hoe gedeelte is in onze pilots vooral gebruikt
als checklist op de achtergrond. Alleen de samenvattingen
zijn als vorm van communicatie wel zeer nadrukkelijk ingezet
en waren in onze ervaring onmisbaar tijdens het proces.
9. Open collaborative business modelling is inderdaad een
iteratief proces en het Wie en Wat gedeelte beïnvloeden elkaar
continue. Hoewel we dit vanaf het begin hebben aangegeven,
blijkt dit in de praktijk ook telkens zo te zijn. Hierdoor kan het
lijken dat er geen voortgang wordt geboekt. Er wordt echter
telkens een stapje gemaakt op deze onderdelen.
10. De conclusie om niet verder te gaan is ook een goed
denkbare en prima uitkomst in een open collaborative
business modelling project. Uiteraard is vooraf de intentie
om samen tot een levensvatbaar business model te komen.
Dit is echter lang niet altijd mogelijk. De aanpak uit deze
gids blijkt te helpen om dit in een zo vroeg mogelijk stadium
al duidelijk te maken.
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6.3 Beperkingen en doorontwikkeling
Zoals elke aanpak, kent ook deze aanpak beperkingen. Ten
eerste is er nooit een garantie voor succes. De aanpak is slechts
ondersteunend en kan op zichzelf nooit zorgen voor een succesvol project. Daarvoor zijn tal van andere aspecten nodig die buiten
de aanpak zelf vallen. Wat vooral van belang is, is of de betrokken
partners goed en transparant met elkaar kunnen communiceren
en samenwerken en een business model kunnen vinden dat voor
iedereen voldoende interessant is.
Voor deze andere aspecten zijn tal van andere methoden en
instrumenten beschikbaar in de vorm van handboeken, checklists,
tools en modellen. Denk aan methoden voor projectmanagement,
conflictmanagement, planning en business modelling in het
algemeen. In deze gids hebben we ons vooral gericht op die zaken
die specifiek betrekking hebben op open collaborative business
modelling. Dat neemt echter niet weg dat deze andere aspecten
ook aandacht behoeven.
Een verdere beperking is dat de aanpak zoals die is weergegeven in
deze gids, slechts een eerste complete versie is. Grote delen ervan
zijn al in eerder onderzoek en pilots gebruikt, maar het geheel is
nog niet als zodanig toegepast in complete projecten in de praktijk.
Ook is natuurlijk zo goed mogelijk gebruik gemaakt van bestaande
ervaringen en inzichten uit de literatuur, eerdere onderzoek, eerdere
projecten, interviews en pilots. Maar pas bij het daadwerkelijke
gebruik van deze gids gaat blijken of de aanpak de gewenste
resultaten oplevert en of aanpassingen wenselijk zijn.
Een derde beperking is dat de aanpak alleen gericht is op het
ontwikkelen van een open collaborative business model, niet op de
implementatie. In de praktijk lopen deze twee door elkaar en door
het iteratieve karakter van de aanpak, zal al tijdens de ontwikkeling
ook de implementatie voor een deel aan bod komen en in gang
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worden gezet. Deze gids besteedt echter geen aandacht aan de
additionele onderwerpen die bij implementatie om de hoek komen.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld verandermanagement, het regelen
van financiering en het regelen van juridische en organisatorische
zaken.
In diezelfde lijn is ook een beperking dat in deze gids geen aandacht geschonken wordt aan het opschalen en breder uitrollen van
een project. We richten ons vooral op de totstandkoming van het
business model. Hoewel schaalgrootte daarbij onmiskenbaar een
relevant onderwerp is, gaan we niet specifiek in op wat er voor
nodig is om het business model verder op te schalen of ook op
andere plekken uit te rollen. Dit vraagt om verdere uitwerking.
Een laatste beperking die we willen noemen, is dat deze aanpak niet
werkt zonder een goede en getrainde facilitator. Het leiden van een
open collaborative business modelling project vraagt niet alleen om
een aanpak met modellen en stappen, maar ook om iemand die het
proces goed kan leiden. Naast de specifieke kennis van deze aanpak
vraagt dat ook om meer algemene projectmanagement- en
communicatievaardigheden.
Deze beperkingen leiden direct tot een viertal logische vervolgstappen:

6.3 Dankwoord
Aan het eind van deze gids willen we stil staan bij iedereen die
bijgedragen heeft aan de totstandkoming. Op de omslag staan
slechts drie auteurs vermeld. Het ontwikkelen van deze gids is
echter een samenwerkingsproject waaraan veel meer mensen een
bijdrage hebben geleverd. In termen van het Degree of Engagement
Diagram, waren wij als auteurs de kerngroep, maar daar omheen
was een grote groep van actuele samenwerkingspartners en
verbonden stakeholders. Het gaat daarbij om de volgende personen:
● H
 et ‘business model team’ van de Hogeschool van
Amsterdam: Egbert Jan van Dijck, Marco van Hees, Martin
Boerema en Richard Martina. Zij hebben actief meegedacht
en meegewerkt aan de ontwikkeling van de aanpak en het
testen daarvan.
● P
 rojectleiders en andere betrokkenen van de verschillende
projecten binnen en buiten de Hogeschool van Amsterdam.
Zij hebben heel open hun ervaringen met ons gedeeld en
meegewerkt aan de interviews.

● S
 tudentbedrijven en organisaties betrokken bij de verschillende pilots. Zij hebben het aangedurfd om met ons pilots te
doen en hebben met het delen van hun ervaringen en meningen actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de aanpak.
● L
 ezers van conceptversies. Zij hebben deze gids gelezen,
beoordeeld en van feedback voorzien en daarmee bijgedragen
aan zowel het verbeteren van de aanpak als van de manier
waarop deze is opgeschreven. Susanne Balm, Willem van
Winden, Richard Martina, Marco van Hees en Maarten
Mulder, dank hiervoor.
● N
 WO. Door het beschikbaar stellen van de Surf Pop Up
subsidie hebben we de financiële middelen gehad die
het mogelijk maakte om deze aanpak te ontwikkelen en
deze gids te publiceren.
Aan allen een hartelijk dank voor jullie medewerking aan dit project.
Zonder jullie was het onmogelijk geweest om dit te bereiken. Laten
we hierbij tot slot voor de volledigheid opmerken dat alle eventuele
resterende fouten, onduidelijkheden en onvolledigheden volledig
voor rekening komen van de auteurs.

● H
 et testen en finetunen van de aanpak in additionele
projecten in de praktijk.
● H
 et uitbreiden van de aanpak met onderwerpen die specifiek
over implementatie gaan.
● H
 et uitbreiden van de aanpak met onderwerpen die specifiek
over opschalen gaan.
● H
 et trainen van facilitators om met de methodiek aan de slag
te kunnen.
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Bijlage 1: Stakeholder Identificatie Matrix

Bijlage 2: Degree of Engagement Diagram
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Bijlage 3: Rollenmatrix

Rol

Bijlage 4: Value Proposition Canvas3.
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3. Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value proposition design: How to create products and services customers want: John Wiley & Sons.
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Bijlage 5: Vraagarticulatie Matrix

Doelgroep

Wie?

Bijlage 6: Waardebalans
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Bijlage 7: Waardematrix

Partner 1

Bijlage 8: Collaborative Strategy Sketch4
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4. Gebaseerd op de Strategy Sketch uit Kraaijenbrink, J. (2015). The Strategy Handbook, Part 1: Strategy Generation. Doetinchem: Effectual Strategy Press.
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Bijlage 9: Collaborative Strategy Sketch – Handout op overall niveau

Bijlage 10: Collaborative Strategy Sketch – Handout op individueel niveau

Vul de Collaborative Strategy Sketch in voor het project als geheel. Je kunt hierbij gebruik maken van onderstaande voorbeelden,
maar laat je daardoor zeker niet beperken.
Element

Voorbeeldvragen

Denk bijvoorbeeld aan

Vul de Collaborative Strategy Sketch in voor je eigen organisatie. Je kunt hierbij gebruik maken van onderstaande voorbeeldvragen,
maar laat je daardoor zeker niet beperken.
Element

Voorbeeldvragen

Denk bijvoorbeeld aan

Waardepropositie

Wat is de waardepropositie of oplossing waaraan wordt gewerkt? Wat is
het centrale product of dienst waar dit toe leidt? Wat is het beoogde
eindresultaat van dit project?

Product, dienst, oplossing, technologie,
innovatie, probleemformulering,
eindresultaat, …

Financiële, ecologische, sociale, esthetische,
functionele waarde, affectieve, cognitieve,
amusementswaarde, …

Toegevoegde
waarde

Wat levert deelname aan dit initiatief voor jou op? Welke toegevoegde
waarde heeft het voor jou? Welke vormen van waarde heeft het? Wat haal
jij eruit? Welke ‘pains’ lost het op voor jou en welke ‘gains’ zijn er?

Financiële, ecologische, sociale, esthetische, functionele waarde, affectieve,
cognitieve, amusementswaarde, …

Alternatieven

Welke alternatieve oplossingen zijn er? Wie of hoe zou het ook
kunnen? Waar zou de tijd, geld en energie anders aan besteed
worden? Waarom is dit het beste alternatief?

Concurrentie, alternatieve technologieën,
doe-het-zelf, niet oplossen, scenario’s,
substituten, low-tech, …

Alternatieven

Waar of hoe kun je iets vergelijkbaars realiseren? Welke alternatieven heb jij
Andere projecten, ander samenwerkingsverband, alternatieve oplossingen,
voor deelname hieraan? Welke andere oplossingen zie je? Waar zou je je tijd,
geld en energie anders aan besteden? Waarom vind je dit het beste alternatief? substituten, niet oplossen, …

Inbreng

Welke middelen of competenties zijn nodig om het te kunnen
realiseren? Welke zijn aanwezig en wat mist nog? Wie brengt
wat in? Wat kan elke stakeholder inbrengen?

Geld, kennis, informatie, technologie,
materialen, mensen, rechten, locatie, imago,
netwerk, …

Inbreng

Welke unieke of waardevolle middelen en/of competenties kun jij inbrengen?
Welke zeker niet? Welke middelen of competenties heb je nog nodig om dit
te kunnen realiseren? Wat maakt je moeilijk vervangbaar?

Geld, kennis, informatie, technologie,
materialen, mensen, rechten, locatie,
imago, netwerk, …

Samenwerking

Welke samenwerkingspartners zijn nodig om dit te laten slagen?
Met welke partijen wordt samengewerkt? Met welke partijen juist
niet? Wie of welk soort partij ontbreekt nog?

Leveranciers, onderzoek, media, onderwijs,
overheid, financiers, complementaire producten,
distributeurs, agenten, …

Samenwerking

Welke partners zou jij willen betrekken? Welke partners kun jij nog
inbrengen? Wie moet er nauwer bij betrokken worden en wie juist minder
of zeker niet? Welke partners ontbreken nog vanuit jouw perspectief?

Leveranciers, onderzoek, media, onderwijs,
overheid, financiers, complementaire
producten, distributeurs, agenten, …

Verdienmodel

Hoe worden inkomsten gegenereerd? Hoe groot zijn deze
inkomsten? Hoe wordt ervoor gezorgd dat het geheel financieel
sluitend is? Hoe worden opbrengsten verdeeld? Wie krijgt wat?

Verkoop, verhuur, leasing,abonnement, services,
rente, advertenties, sponsors, subsidie,
marketing/R&D budget, …

Verdienmodel

Hoe genereer jij hiermee inkomsten? Welk soort inkomsten genereer je hiermee? Welk deel van de inkomsten moeten voor jou zijn? Hoe financier jij dit?
Hoe zorg je ervoor dat dit project voor jou financieel sluitend is?

Verkoop, verhuur, leasing,abonnement,
services, rente, advertenties, sponsors,
subsidie, marketing/R&D budget, …

Risico's &
kosten

Wat zijn de belangrijkste nadelen, risico’s en kosten? Hoeveel gaat
het kosten? Hoe groot zijn de risico’s? Hoe hiermee om te gaan?
Hoe worden ze verdeeld tussen de partners?

Reputatie, marktrisico, compliance, operationele
risico’s, ongelukken, technologische risico’s,
economische risico’s, …

Risico's &
kosten

Welke nadelen, risico’s en kosten brengt het met zich mee voor jou? Welk
deel van de totale risico’s en kosten zijn voor jou? Hoe groot zijn die risico’s
en kosten? Welke bezwaren en nadelen zie je? Hoe ga je daarmee om?

Reputatie, marktrisico, compliance, operationele risico’s, ongelukken, technologische
risico’s, economische risico’s, …

Waarden &
doelen

Welke ambities zijn er met dit project? Wat moet ermee bereikt
worden? Waar moet in ieder geval aan zijn voldaan? Welke
waarden en doelen zijn leidend?

Groei, winnen, bekendheid, milieu, impact,
leren, ontwikkelen, kostenbesparing, maatschappelijk, …

Waarden &
doelen

Welke ambities heb jij met dit project? Wat wil je ermee bereiken? Aan
welke waarden of doelen moet het bijdragen? Waar moet in ieder geval
aan zijn voldaan? Welke waarden of doelen zijn wat jou betreft leidend?

Groei, winnen, bekendheid, milieu, impact,
leren, ontwikkelen, kostenbesparing,
maat schappelijk, …

Organisatie

Hoe worden besluitvorming en governance geregeld? Wie draagt
welke verantwoordelijkheid? Hoe wordt omgegaan met eigendom?
Welke rechtsvorm en organisatievorm wordt gekozen?

BV, stichting, VoF, cooperatie, licenties, democratisch, consent, 1 eigenaar, gedeeld eigenaarschap,
raad van advies,bestaande organisatie, startup, …

Organisatie

Hoe past dit project strategisch, juridisch en operationeel bij de rest van
je organisatie? Hoe bed je het daar in? Hoe organiseer je het intern? Hoe
stem je wat je hier doet af met andere activiteiten?

Strategische afstemming, operationele
inbedding, coördinatie met rest organisatie,
gebruik van middelen, inrichting processen,
prioritering, …

Context &
kaders

Waar liggen de grenzen van dit initiatief? Welke speelruimte is er?
Met welke kaders of omstandigheden moet rekening gehouden
worden? Welke relevante trends en onzekerheden zijn er?

Wettelijke kaders, verwachting omgeving, sociale
druk, technologie, politiek, moederorganisatie,
regiogebondenheid, burgers, bedrijfsleven, …

Context &
kaders

Welke relevante ontwikkelingen zijn er waar jij mee te maken hebt?
Met welke kaders of omstandigheden moet jij rekening houden?
Waar liggen voor jou de grenzen van dit initiatief?

Wettelijke kaders, verwachting omgeving, sociale druk, technologie, politiek,
moederorganisatie, regiogebondenheid,
burgers, bedrijfsleven, …

Waardepropositie

Wat is de waardepropositie of oplossing waaraan wordt gewerkt?
Wat is het centrale product of dienst waar dit toe leidt? Wat is het
beoogde eindresultaat van dit project?

Product, dienst, oplossing, technologie,

Toegevoegde
waarde

Wie zijn de belangrijkste stakeholders of klanten? Wat levert het
voor hen op? Welk soort waarde wordt gecreëerd? Welke ‘pains’
worden opgelost en welke ‘gains’ worden gecreëerd voor hen?
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innovatie, probleemformulering, eindresultaat,
…
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Bijlage 11: Collaborative Strategy Scan – Checklist overall niveau

Bijlage 12: Collaborative Strategy Scan – Checklist partner niveau

Beoordeel of het project als geheel op alle tien elementen aan de verwachtingen voldoet.
Noteer daarbij eventuele opmerkingen en neem die mee voor verdere verbetering.
Onderdeel

Nee!

Ja!

Beoordeel of het project voor jou als partner op alle tien elementen aan je verwachtingen voldoet.
Noteer daarbij eventuele opmerkingen en neem die mee voor verdere verbetering.
Opmerkingen

Onderdeel

Nee!

Ja!

Waardepropositie
Is er een duidelijke en haalbare waardepropositie?

1 2 3 4 5

Waardepropositie
Sta je achter de waardepropositie?

1 2 3 4 5

Toegevoegde waarde
Levert het voldoende op voor alle betrokkenen?

1 2 3 4 5

Toegevoegde waarde
Levert het de waarde op die je wilt?

1 2 3 4 5

Alternatieven
Is dit het best mogelijke alternatief?

1 2 3 4 5

Alternatieven
Is dit het best mogelijke alternatief voor jou?

1 2 3 4 5

Inbreng
Draagt iedereen het juiste en voldoende bij?

1 2 3 4 5

Inbreng
Draag je het juiste en voldoende bij?

1 2 3 4 5

Samenwerking
Zijn de juiste partijen betrokken in de samenwerking?

1 2 3 4 5

Samenwerking
Zie je samenwerking met deze partijen zitten?

1 2 3 4 5

Verdienmodel
Is er een sluitende business case?

1 2 3 4 5

Verdienmodel
Genereer je er voldoende inkomsten mee?

1 2 3 4 5

Risico’s & kosten
Zijn de risico’s, kosten en nadelen acceptabel?

1 2 3 4 5

Risico’s & kosten
Zijn de risico’s, kosten en nadelen voor jou acceptabel?

1 2 3 4 5

Waarden & doelen
Sluit het aan bij ieders ambities en uitgangspunten?

1 2 3 4 5

Waarden & doelen
Past het bij je ambities en uitgangspunten?

1 2 3 4 5

Organisatie
Zijn besluitvorming, rolverdeling en coördinatie
georganiseerd?

1 2 3 4 5

Organisatie
Is het afgestemd met de rest van je organisatie?

1 2 3 4 5

Context & kaders
Biedt de context voldoende kansen en speelruimte?

1 2 3 4 5

Context & kaders
Biedt je context voldoende kansen en speelruimte?

1 2 3 4 5
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Opmerkingen
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PARTNERS

INBRENG

GRENZEN

VERTROUWEN

RISICO'S

DOELEN

OUTPUT

VERWACHTINGEN

PLANNING

Bijlage 13: Agenda Setting Cards
Bijlage 13: Agenda Setting Cards

69

70

BESLUITVORMING

LEVEREN

PRIORITEITEN

TOETSEN

FLEXIBILITEIT

CONSEQUENTIES

ENERGIE

VOORTGANG

PUBLICITEIT

KANSEN

COMMUNICATIE

GROEPSGROOTTE

ONZEKERHEDEN

PROBLEMEN

SPELREGELS

FRUSTRATIES

BETROKKENHEID

ROLVERDELING

Bijlage 13: Agenda Setting Cards
Bijlage 13: Agenda Setting Cards
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KENNISDELING

VERANTWOORDELIJKHEID
BIJSTUREN

INZICHTEN

BALANS

RANDVOORWAARDEN

REALITEITSGEHALTE

INBEDDING

SUCCES

DEADLINES

ACTIES

WAARDEVOL

BEHOEFTEN

Bijlage 13: Agenda Setting Cards
Bijlage 13: Agenda Setting Cards
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Bijlage 14: Moodboard

Vertrouwen

Partners

...

Risico’s

Inbreng

Verwachtingen

Doelen

Grenzen

Output

Energie

Besluitvorming

...

...

Voortgang

Leveren

Betrokkenheid

Prioriteiten

Publiciteit

Frustraties

Kansen

...

Spelregels

Communicatie

Flexibiliteit

...

Groepsgrootte

Consequenties

...

Behoeften

Waardevol

Acties

...

Succes

Inbedding

Realiteitsgehalte

Randvoorwaarden

Balans

Bijsturen

Problemen

Toetsen

Rolverdeling

Planning

Onzekerheden

Deadlines

...

Inzichten

Kennisdeling

Verantwoordelijkheid
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