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Woord vooraf 

Het schrijven van deze Masterproef was een omvangrijke taak die me tegelijk ook veel voldoening 

heeft gebracht. Hierbij wil ik graag mijn dank betuigen aan iedereen die me bij deze realisatie heeft 

bijgestaan.  

Allereerst mijn dank aan Professor Geert Poels voor de tijd die hij genomen heeft om mijn eindwerk 

na te lezen en voor zijn waardevolle feedback. Ook dank aan mijn ouders en vrienden voor het geven 

van morele steun. Tenslotte wil ik Henk De Man bij deze bedanken voor zijn hulp inzake VDML en 

voor de goede samenwerking. Hieronder een kort woordje door hem geschreven: 

 

Sien heeft met haar thesis een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van VDML. De 

casus die zij, al modellerend, heeft geanalyseerd, is zeer geschikt als aansprekend voorbeeld van hoe 

VDML kan worden gebruikt. Daarnaast heeft haar werk gediend als validatie van de tool, zoals die 

ontwikkeld wordt als onderdeel van het Cordys Business Operations Platform (BOP). Het was 

bijzonder boeiend om te zien hoe Sien, in korte tijd, de casus in de tool onderbracht. Haar werk toont 

aan dat VDML, zoals geïmplementeerd in Cordys BOP, vooral ook een stuk praktisch gereedschap is 

om een business op eenvoudige en aansprekende manier te ontwerpen of in kaart te brengen. VDML 

is mede bedoeld om de essenties van een aantal benaderingen (Value Networks, REA, Business Model 

Canvas, etc.) consistent te integreren. Siens onderzoek gaat diep in op vergelijking van deze 

benaderingen. Daarom is haar thesis ook zeer geschikt als ‘verdiepingsstof’ voor een ieder die in 

VDML is geïnteresseerd. Potentiële gebruikers zullen ook zeker gebaat zijn met de door haar 

opgestelde ‘methodologie’ (stappenplan voor het maken van VDML models). 

 

Henk De Man 
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0. Inleiding 

0.1 Definitie en gebruik van waardemodellen  

Het bedrijfsleven speelt zich tegenwoordig af in een complexe en onzekere omgeving. Elk ogenblik 

wordt een nieuwe innovatieve technologie op de markt gebracht, de levenscyclus van producten 

wordt alsmaar korter en de globalisering duwt de competitiedrang de hoogte in. Deze huidige trends 

maken het voor bedrijven steeds moeilijker om proactief te zijn en om snel en gepast op 

ontwikkelingen te reageren. Bij het nemen van bedrijfsbeslissingen dienen ze bovendien niet enkel 

rekening te houden met de eigen acties, maar ook met die van talloze andere partijen, zoals 

concurrenten, distributiekanalen, klanten, de overheid enz. Als bijkomende trend investeren 

ondernemingen steeds meer en meer in ICT–apparatuur en –software. De kosten hiervoor zijn 

immers doorheen de jaren sterk gedaald, terwijl de prestaties onophoudelijk verbeterden. Het 

ontwikkelen en implementeren van dergelijke informaticasystemen vraagt echter om een goede 

kennis van de bedrijfslogica en van de mogelijke toekomstige veranderingen erin (Osterwalder, 

2004). Bij al deze trends biedt een bedrijfs- of waardemodel een helpende hand voor managers.  

 

Het is reeds sinds begin de jaren negentig dat het concept ‘bedrijfsmodel’ aan belang begon te 

winnen. Er ontstond echter verwarring rond de definitie doordat verschillende auteurs vaak dezelfde 

term gebruikten om uiteenlopende concepten aan te duiden (Osterwalder, Pigneur en Tucci; 2005). 

Onder andere Osterwalder trachtte duidelijkheid te scheppen in deze materie. Na het onderzoeken 

van de eerdere werken over bedrijfsmodellen, integreerde hij de verschillende definities dan ook tot 

deze:  

“A business model is a conceptual tool that contains a set of elements and their relationships and 

allows expressing a company's logic of earning money. It is a description of the value a company 

offers to one or several segments of customers and the architecture of the firm and its network of 

partners for creating, marketing and delivering this value and relationship capital, in order to 

generate profitable and sustainable revenue streams.” (Osterwalder, Pigneur en Tucci; 2005; p.5) 
 

Een bedrijfsmodel is dus een abstracte weergave van de bedrijfslogica van een onderneming. 

Hieronder verstaan we de manier van zaken doen, met andere woorden hoe ze waarde creëert voor 

en levert aan haar klanten en hoe ze hiermee geld probeert te verdienen. Het is deze definitie die 

gevolgd zal worden in deze Masterproef en dit voor zowel de term bedrijfsmodel als waardemodel.  
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Waardemodellen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden in een onderneming 

(Osterwalder, Pigneur en Tucci; 2005). Ten eerste helpen ze bij het begrijpen en communiceren van 

de bedrijfslogica. Het visualiseren van de werking van de onderneming vergroot immers de kans op 

een gemeenschappelijke visie en taal tussen de verschillende stakeholders. Het bevordert bovendien 

de verstaanbaarheid van de bedrijfslogica (één beeld zegt immers meer dan duizend woorden). 

Vervolgens kan een waardemodel tevens nuttig zijn bij het beheren van de onderneming. Zo kunnen 

alternatieve bedrijfsstrategieën snel uitgewerkt en vergeleken worden en kan de impact van 

managementbeslissingen en van externe invloeden bestudeerd worden.  Op die manier verbetert de 

onderneming haar reactievermogen. Ten derde laten waardemodellen toe opportuniteiten op te 

merken. Aan de hand van een visualisatie kunnen aspecten die ontbreken of overbodig zijn namelijk 

sneller opgespoord worden. Eventuele veranderingen aan de bedrijfslogica kunnen vervolgens via 

simulatie van verschillende modellen bestudeerd worden. Ten slotte worden waardemodellen als 

conceptueel model gebruikt bij de ontwikkeling van informaticasystemen.  

Samengevat vertaalt een waardemodel de bedrijfsstrategie naar een implementatie- en scenarioplan 

voor de organisatiestructuren, processen en systemen en kan het bovendien gebruikt worden als 

communicatiemiddel. Op deze manier vormt het model een conceptuele link tussen de 

bedrijfsstrategie, de bedrijfsorganisatie en de ICT.   

0.2 Geschiedenis van waardemodellen en nieuwe ontwikkelingen 

Het Value Chain Model van Porter (Porter, 1985) wordt beschouwd als het eerste populaire 

waardemodel in de geschiedenis. Sindsdien zijn er echter vele nieuwe methoden ontstaan (een niet-

exhaustief overzicht is terug te vinden in Hoofdstuk 3). Deze verschillende modellen hebben naast 

elkaar kunnen blijven leven aangezien zij op andere aspecten van de bedrijfslogica focussen. Zo zijn 

er bijvoorbeeld value exchange modellen (vb. REA-Model), value network modellen (vb. E³-Value 

Model, Value Network Analysis) en value chain modellen (vb. Value Stream Mapping). In 2009 echter 

heeft de Object Management Group (OMG), een organisatie die professionele standaarden uitgeeft, 

een Request For Proposal uitgebracht voor een standaard inzake value modeling. Het OMG is er 

immers van overtuigd dat een computergebaseerde modelleermethode ontwikkeld kan worden, die 

de reeds bestaande waardemodellen integreert. Op deze manier zou men eenvoudiger tussen de 

verschillende modellen (en dus hun verschillende focuspunten) kunnen overschakelen. Bovendien 

verkrijgt men een robuuster waardemodel dat tevens een vollediger zicht op de werking van een 

onderneming weergeeft. Sinds 2011 begint deze standaard vorm te krijgen als de Value Delivery 

Modeling Language (VDML). 
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De doelstelling voor deze Masterproef is  tweeledig. Ten eerste wordt er inzicht verworven in het 

toepassen van VDML op een gevallenstudie. Aangezien deze standaard nog maar recentelijk 

ontwikkeld werd, zijn voorbeelden van toepassingen immers schaars en bijgevolg wenselijk. Ten 

tweede wordt de relatie tussen VDML en de bestaande value modeling methoden nagegaan. In 

welke mate overkoepelt VDML deze methoden? En kan VDML inderdaad gebruikt worden in plaats 

van de bestaande technieken? Met andere woorden, hoezeer is dit een gewenst metamodel?   

 

Deze Masterproef is derhalve als volgt gestructureerd. In het eerste hoofdstuk wordt VDML kort 

besproken, met name de vereisten die werden opgelegd door het OMG en de gedachtegang achter 

de opbouw van het model. Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk de gevallenstudie toegelicht. 

Het derde hoofdstuk is opgebouwd rond de zeven bestaande value modeling technieken waaruit 

VDML werd ontwikkeld. Hier vindt per techniek een conceptuele analyse en toepassing op de 

gevallenstudie plaats. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een vergelijkende analyse. Met de kennis 

vergaard in het derde hoofdstuk, kan overgegaan worden naar het vierde hoofdstuk, hetgeen rond 

de Value Delivery Modeling Language draait. Ook hier worden zowel een conceptuele analyse als 

toepassing op de gevallenstudie besproken. In het vijfde hoofdstuk worden de bevindingen omtrent 

de tweede doelstelling geformuleerd. Tenslotte wordt deze Masterproef afgerond met een besluit.  

1. OMG Value Delivery Metamodel RFP 

Dit hoofdstuk behandelt de oorsprong en het startpunt van de nieuwe standaard voor value 

modeling, namelijk de Request For Proposal van het OMG. Daartoe wordt het OMG eerst kort 

toegelicht. Vervolgens vindt een analyse plaats van de vereisten die het OMG in de Request For 

Proposal articuleerde. Het hoofdstuk sluit af met een bondige verduidelijking van hoe VDML is 

opgebouwd. In hoofdstukken 3 en 4 wordt er hier vervolgens dieper op ingegaan.  

1.1 De Object Management Group 

De Object Management Group (OMG) is een internationaal, non-profit consortium in de 

computerindustrie, opgericht in 1989. De missie van het OMG is om standaarden te ontwikkelen die 

computergebruikers helpen integratieproblemen in ondernemingen op te lossen. De uitgebrachte 

standaarden staan er immers om gekend krachtige visuele ontwerpen, uitvoeringen en onderhoud 

van software en andere processen mogelijk te maken. Elke organisatie kan lid worden van de OMG 

en deelnemen aan de verschillende normalisatieprocessen. Op deze manier is dit consortium er 

reeds in geslaagd verscheidene veelgebruikte standaarden te ontwikkelen. Een gekend voorbeeld 

hiervan is de Unified Modeling Language (UML). 
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1.2 De Request For Proposal 

In maart 2009 bracht het OMG opnieuw een Request For Proposal  (RFP) uit, ditmaal met betrekking 

tot het ontwikkelen van een standaard aangaande value modeling. Bestaande value models worden 

immers doorgaans ontwikkeld met behulp van tekstverwerking-, spreadsheet- of tekenprogramma’s. 

Door het gebrek aan een gespecialiseerde tool zijn deze modellen vaak minder robuust en consistent. 

Daarenboven hebben de huidige waardemodellen elk hun eigen visie op wat belangrijk is in een 

model en focussen zij zich dus op verschillende aspecten van de bedrijfslogica. Zo ligt de nadruk bij 

sommige value models meer op de interne activiteiten, terwijl anderen dan weer de waarde-

uitwisselingen tussen verschillende partijen beklemtonen. Het OMG wil daarom de verschillende 

bestaande value models integreren, zodat men op basis van één tool een volledig zicht op de 

bedrijfslogica van een organisatie verkrijgt. Om deze doelen te realiseren, dient de standaard aan 

negen eisen te voldoen (OMG, 2009). Deze worden hieronder besproken. 

 

Ten eerste dient het metamodel te voldoen aan de eigenschappen van een Meta-Object 

Facility (MOF) metamodel. MOF is een standaard ontwikkeld voor model-driven engineering en is 

opgebouwd uit vier lagen. De toplaag (M3-model) bestaat uit de taal die gebruikt wordt om 

metamodellen te construeren. Deze metamodellen zijn de tweede laag (M2-model) en bevatten de 

regels en raamwerken om een model op te bouwen. De M2-modellen beschrijven op hun beurt de 

derde laag, namelijk de M1-modellen. Dit zijn met andere woorden de modellen die effectief via het 

metamodel opgesteld werden. De laatste laag, tenslotte, staat gekend als de ‘datalaag’ en wordt 

gebruikt om werkelijke objecten te beschrijven. Het gevraagde metamodel dient dus een M2-model 

te zijn.   

Vervolgens is het belangrijk dat het metamodel de analyse van value chain activiteiten ondersteunt, 

zodat differentiators bepaald kunnen worden. Dit zijn eigenschappen van producten of diensten die 

zorgen dat de onderneming een competitief voordeel heeft ten opzichte van haar concurrenten. Het 

zijn dus deze differentiators die waarde toevoegen aan een product of dienst in de ogen van de klant. 

Bijgevolg is het cruciaal te kunnen uitmaken welke waardetoevoegende activiteiten en capabilities 

nodig zijn om deze producteigenschappen te realiseren. Op die manier wordt het waardemodel 

gefocust rond de activiteiten en capabilities die van cruciaal belang zijn voor het succes van de 

onderneming. Bovendien dient men de toegevoegde waarden niet enkel te beschouwen vanuit het 

standpunt van de eindconsument, maar ook vanuit dat van de klanten binnenin de onderneming zelf, 

bijvoorbeeld de verschillende bedrijfsdepartementen. De interne value delivery is met andere 

woorden ook van groot belang.  
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De derde vereiste stelt dat een capability analysis mogelijk moet zijn en is daardoor nauw gelinkt aan 

de tweede vereiste. Onder capabilities verstaat men het vermogen een bepaald soort activiteit uit te 

voeren. De kwaliteit van deze activiteiten en bijgevolg van de differentiators hangt dus af van de 

capabilities die de onderneming bezit. Er dient daarom een manier ontwikkeld te worden waardoor 

de eigenschappen van de nodige bekwaamheden zichtbaar worden. Dit moet tevens toelaten om na 

te gaan waar in de onderneming gemeenschappelijke capabilities nodig zijn en hoe men de allocatie 

ervan kan optimaliseren.   

Ten vierde moet het waardemodel ook voldoende gedetailleerd zijn, zodat de activiteiten en 

capabilities ook op het operationele niveau kunnen weergegeven worden. Hier is het belangrijk te 

benadrukken dat een waardemodel enkel focust op de inputs en outputs en dus op de 

waardetoevoeging van activiteiten. Dit is in tegenstelling tot procesmodellen (zoals bijvoorbeeld 

BPMN), die de activiteiten nog gedetailleerder beschrijven en focussen op de onderlinge volgorde. 

Dit detailniveau is bij waardemodellen niet gepast en dus kan een activiteit uit een waardemodel 

vaak gezien worden als een bundel van activiteiten uit een procesmodel.   

Tegelijkertijd dienen de activiteiten op meerdere niveaus geaggregeerd te kunnen worden, opdat ze 

vanuit verschillende invalshoeken en op basis van diverse standpunten kunnen bekeken worden. Dit 

is bijvoorbeeld wenselijk voor het topmanagement wanneer het wilt nadenken over de meer 

strategische kant van de onderneming. Aan de andere kant is het operationele niveau van belang 

voor de bepaling van dagdagelijkse omstandigheden.  

Als zesde vereiste stelt het OMG dat er prestatie- en kostenaspecten aan activiteiten gekoppeld 

kunnen worden. Deze variabelen hebben immers potentieel een grote invloed op de waarde die aan 

de klant geleverd wordt en dienen bijgevolg in het oog gehouden te worden. 

Ten zevende benadrukt het OMG het belang van relaties met andere ondernemingen, zoals 

concurrenten en strategische allianties. Vaak bezit een onderneming namelijk niet over alle nodige 

capabilities om de behoefte van een klant volledig in te vullen. Het delen van capabilities, zoals 

bijvoorbeeld outsourcing en submanufacturing, biedt hier dan ook een oplossing. Een waardemodel 

moet bijgevolg de verhoudingen tussen de betrokken bedrijven kunnen weergeven. 

Verder is het niet voldoende om enkel activiteiten en capabilites te modelleren. De verschillende 

activiteiten binnen een onderneming worden immers gestuurd door gebeurtenissen (events) en 

beperkt door constraints. Beide concepten moeten dus ondersteund worden in het metamodel.   

Tenslotte moeten gebruikers de mogelijkheid hebben om eigen specificaties m.b.t. bekwaamheden 

en verbanden toe te voegen.  
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1.3 De voorgestelde standaard 

Zoals in de inleiding vermeld, bestaan er reeds vele waardemodellen. Het ontbreekt echter nog aan 

een value model dat aan de negen vereisten van het OMG tegelijkertijd voldoet. Sinds 2011 sloegen 

de twee onderneming Cordys en CSC, samen met enkele academische instellingen waaronder 

Aalborg University, dan ook de handen uit de mouwen. Na het uitgebreid bestuderen van de RFP van 

het OMG, kwamen zij tot het besluit een standaard te creëren die bestond uit de integratie van 

enkele reeds bestaande waardemodellen. Zo ontstond de Value Delivery Modeling Language 

(VDML).  

 
 

Figuur 1: De zeven waardemodellen geïntegreerd tot VDML 

In totaal zijn er zeven bestaande value models te herkennen in de VDML standaard (VDML 

submission, 2012). Een overzicht hiervan is gegeven in Figuur 1. In Hoofdstuk 3 wordt voor elk van 

deze waardemodellen een conceptuele analyse en toepassing op een gevallenstudie gegeven. Om dit 

te kunnen verwezenlijken wordt in het komende hoofdstuk de gekozen gevallenstudie eerst 

omschreven.  

2. Gevallenstudie: Milkina 

De eerste doelstelling van deze Masterproef bestaat erin inzicht te verwerven in de toepassing van 

VDML. Dit is gewenst omwille van twee redenen. Ten eerste is VDML een zeer recente standaard. 

Bijgevolg zijn er nog maar weinig voorbeelden van toepassingen die kunnen dienen als proof of 

concept. Ten tweede zal het uitproberen van de standaard op een gevallenstudie bijkomende 

inzichten opleveren aangaande de tweede doelstelling, namelijk het vergelijken van de zeven 

bestaande waardemodellen en VDML.  

 

VDML 

E³-
Value 

REA 

VNA 

VSM SOA 

Value 
Chain 

BMO 
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De gevallenstudie die hier als leidraad zal gebruikt worden, is Milkina, een fictieve melkverwerkende 

onderneming. Dagelijks rijden de RMO’s (rijdende melkontvangsten) uit om melk op te halen bij de 

melkveebedrijven. Aangezien melk de basisgrondstof is voor de producten van Milkina en de 

kwaliteit ervan bijgevolg uitstekend moet zijn, besteedt Milkina veel aandacht aan haar relatie met 

de melkveebedrijven. Zo organiseert zij bijvoorbeeld infosessies om haar kennis in verband met 

melkwinning met hen te delen. Op deze manier verkrijgt de onderneming niet enkel kwalitatief 

betere melk, de melkveebedrijven zullen tevens loyaler zijn. Daarnaast probeert Milkina ook een 

positieve relatie op te bouwen met enkele concurrenten. Dit is nodig aangezien melkverwerkende 

ondernemingen steeds dezelfde hoeveelheid melk ophalen bij de melkveebedrijven.  Afhankelijk van 

de geplande productie, kan dit leiden tot melktekorten of –overschotten. Dit probleem wordt 

opgelost door melkoverschotten te verkopen aan concurrenten die te kampen hebben met een 

melktekort. Goede onderlinge relaties bevorderen deze uitwisseling dan ook.  

Met deze melk produceert Milkina melkproducten zoals UHT-melk, desserten, boter, enz. en dit voor 

vier klantensegmenten. Ten eerste zijn er de industriële klanten. Zij kopen halfafgewerkte 

melkproducten zoals bijvoorbeeld gepasteuriseerde melk en verwerken deze zelf verder tot een 

eindproduct. Daarnaast zijn er de warenhuizen die melkproducten als huismerk willen verkopen. 

Deze worden volledig door Milkina geproduceerd, maar dragen de naam van het warenhuis. Tot slot 

zijn er nog de consumenten en de professionele klanten. Tot de laatste groep behoren bijvoorbeeld 

de restaurants die met de melkproducten van Milkina koken. In tegenstelling tot de andere 

klantensegmenten is er geen directe relatie tussen Milkina en de eindconsumenten. Zij worden 

namelijk via winkels en warenhuizen bereikt.  

Milkina staat bij deze vier klantensegmenten gekend voor haar kwalitatief hoogstaande 

melkproducten voor een eerlijke prijs. Voor de industriële klanten en warenhuizen tracht zij 

daarenboven extra waarde toe te voegen door producten op maat te maken. Grote klanten hebben 

immers vaak specifieke producteisen omtrent kwaliteit en smaak. Via intensieve gesprekken tussen 

beide partijen wordt een optimaal productdesign bekomen waar zowel de eisen van de klant als de 

productvisie van Milkina geïntegreerd zijn. 

Om aan deze hoge productkwaliteit te kunnen voldoen, heeft Milkina gekozen voor een hoge graad 

van verticale integratie. Zij staat immers zelf in voor de melkophaling bij de melkveebedrijven, voor 

de pasteurisatie en verdere verwerking van de melk en tot slot ook voor de distributie van de 

eindproducten tot bij de klant. De productie van de verpakkingen voor de geproduceerde 

melkproducten is daarentegen uitbesteed. Derden zijn hier immers in gespecialiseerd en zo kan 

Milkina zich richten op haar core business, namelijk de productie van melkproducten. Voor elk type 

melkproduct begint deze bij het testen van de rauwe melk door een onafhankelijk controlecomité. 

Deze bepalen bovendien ook de prijs van de rauwe melk die Milkina aan de melkveebedrijven dient 
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te betalen. Pas wanneer het comité toestemming geeft, mag de melk vanuit een RMO opgepompt 

worden naar de eerste wachttank. Ondertussen wordt de melk ook gefilterd en gekoeld. Vervolgens 

dient deze rauwe melk zo snel mogelijk gepasteuriseerd te worden. Ongeveer de helft van deze 

gepasteuriseerde melk wordt reeds verkocht aan industriële klanten. De andere helft vloeit via 

leidingen naar een specifieke afdeling en wacht daar in een tank op de nodige bewerkingen. Voor 

UHT-melk vindt bijvoorbeeld achtereenvolgens de homogenisatie en UHT-behandeling plaats. 

Nadien worden de eindproducten op kwaliteit en smaak getest door het laboratorium. Indien deze 

testen positief zijn, worden de eindproducten afgevuld, ingepakt en gestockeerd in een gekoeld 

magazijn.  Van hieruit worden zij naar de klanten gedistribueerd. 

 

Zoals zal blijken uit de volgende hoofdstukken, wordt niet al deze informatie in ieder waardemodel 

gebruikt. Dit geldt zeker voor de zeven waardemodellen die, zoals reeds aangehaald, elk een eigen 

focus hebben. In het volgende hoofdstuk wordt elk van deze modellen uitgelegd op basis van de 

toepassing op Milkina. Later, in Hoofdstuk 4, wordt dit eveneens voor VDML gedaan.  

3. De zeven waardemodellen 

In Figuur 1 werd reeds een overzicht gegeven van de zeven waardemodellen waaruit VDML werd 

opgebouwd. In wat volgt wordt voor ieder model een conceptuele analyse uitgewerkt aan de hand 

van de toepassing op de in Hoofdstuk 2 voorgestelde gevallenstudie. Dit hoofdstuk sluit af met een 

overzicht van de belangrijkste verschilpunten tussen de zeven value models.  

3.1 Value Chain Model van Porter 

Zoals reeds in de Inleiding vermeld, wordt Michael Porter beschouwd als de grondlegger van het 

gebruik van waardemodellen. In 1985 bracht hij namelijk het boek ‘Competitive advantage. Creating 

and sustaining superior performance.’ (Porter, 1985) uit. Hij had immers onderzocht wat de 

hoofdoorzaak was waarom bedrijven falen. In het boek legt hij uit dat dit in vele gevallen ligt aan het 

onvermogen om de bedrijfsstrategie om te zetten in ondersteunende bedrijfsactiviteiten. Hierdoor 

slagen vele bedrijven er niet in om een competitief voordeel te behalen ten opzichte van hun 

concurrenten. Porter kwam tot het besluit dat er nood was aan een systematische manier om de 

afzonderlijke bedrijfsactiviteiten weer te geven en af te stemmen op de gekozen bedrijfsstrategie. Op 

deze manier bedacht hij het Value Chain Model. Dit is met andere woorden een instrument voor het 

analyseren van de oorsprong van een competitief voordeel en helpt om de overgang van strategische 

vormgeving naar de implementatie ervan te vereenvoudigen.  
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3.1.1 Value Chain Model 

Zoals hierboven reeds vermeld, splitst Porters Value Chain een onderneming op in strategisch 

relevante activiteiten om zo de (potentiële) bronnen van het competitief voordeel te kunnen 

achterhalen. Zo ontstaan er twee soorten activiteiten, namelijk de primaire en de ondersteunende 

activiteiten (Porter, 1985). Onder de primaire activiteiten verstaan we de activiteiten die effectief 

waarde toevoegen aan het product. Porter deelt deze soort op in vijf categorieën, namelijk 

inbound logistics , operations, outbound logistics, marketing & sales en service. Deze activiteiten 

kunnen echter niet worden uitgevoerd zonder de tweede soort, namelijk de ondersteunende of 

secundaire activiteiten. Deze voegen geen directe waarde toe voor de klanten, maar zijn wel 

noodzakelijk aangezien zij de primaire activiteiten (en elkaar) mogelijk maken. Ook hier is een 

opdeling gemaakt, ditmaal van vier categorieën, namelijk procurement, HRM, technological 

development en infrastructure. In Figuur 2 werden deze negen activiteiten ter verduidelijking 

toegepast op Milkina.  

 

Figuur 2: Value Chain Model van Milkina 

Naast deze twee soorten activiteiten wordt tevens een derde concept opgenomen in de 

waardeketen, namelijk de margin. Hiermee wordt het verschil tussen de totale waarde van de 

activiteiten en de kosten, nodig om de activiteiten uit te voeren, bedoeld. Een positieve margin is 

vanzelfsprekend het doel van iedere onderneming en wordt bereikt door het kiezen van een 

http://en.wikipedia.org/wiki/Logistics


10 
 

geschikte bedrijfsstrategie. Porter stelt hier drie opties voor, namelijk kostenleiderschap, 

differentiatie en focus (Dress en Davis, 1984). Uit de gevallenstudie is af te leiden dat Milkina 

gekozen heeft voor een differentiatiestrategie. Ze benadrukt immers de service en productkwaliteit, 

waardoor klanten bereid zijn een prijspremie te betalen. Dit betekent echter niet dat alle 

melkverwerkende ondernemingen deze strategie verkiezen.  Bijgevolg kunnen de waardeketens van 

concurrenten significante verschillen bevatten. Bijvoorbeeld, een onderneming die vooral focust op 

lage kosten zal het misschien voordeliger vinden om het inkomende en uitgaande transport uit te 

besteden. Het zijn juist dit soort verschillen die ervoor zorgen dat een bedrijf al dan niet een 

competitief voordeel heeft.  Het bestuderen van de waardeketens van de concurrentie is dus een 

niet te onderschatte bron aan strategische informatie.  

3.1.2 Verbanden binnenin en tussen waardeketens 

Het weergeven van enkel de primaire en ondersteunende activiteiten van een onderneming is echter 

niet voldoende om een goed beeld te krijgen van de werking van een onderneming. Dergelijke 

bedrijfsactiviteiten beïnvloeden elkaar immers. Daarom heeft een ondernemer of manager er baat 

bij ook de relaties tussen de verschillende activiteiten binnen een waardeketen te onderzoeken.  Een 

Value Chain Model laat dit echter niet toe. Hiervoor dienen we bijgevolg beroep te doen op een 

ander waardemodel, bijvoorbeeld een Resource-Event-Agent Model (infra, p.18). Terwijl een Value 

Chain Model nadruk legt op het identificeren van de bedrijfsactiviteiten en het afstemmen ervan op 

de gekozen bedrijfsstrategie, zal een REA-Model daarentegen focussen op de verbanden tussen de 

individuele activiteiten door onder andere de flow van goederen weer te geven. Ook een E³-Value 

Model (infra, p.15) en Value Stream Map (infra, p.24) geven deze verbanden weer. 

 

Naast de verbanden binnenin een waardeketen, zijn ook deze tussen de waardeketens van 

verschillende ondernemingen van groot belang. Vooral de relaties tussen de eigen waardeketen en 

die van leveranciers, distributiekanalen en klanten leveren nuttige informatie op, aangezien de 

manier waarop de ene partij activiteiten uitvoert effect heeft op de kosten en de uitvoering van de 

activiteiten van een andere partij. Ook hier schiet het Value Chain Model echter tekort, vermits 

slechts één type partner geïdentificeerd wordt, namelijk leveranciers (zie de procurement-activiteit). 

Aanvullende modellen zijn nodig om de andere partners en onderlinge verbanden af te beelden. 

Technieken die hiervoor gekend staan, zijn bijvoorbeeld Value Network Analysis (infra, p.13) en 

E³-value Analysis. Ook een REA-Model  geeft de partners en onderlinge verbanden weer.  

3.2 Business Model Ontology van Osterwalder 

Er is evenwel nog een vierde waardemodel die de partijen weergeeft die betrokken zijn in de 

waardecreatie van een onderneming, namelijk het Business Model Canvas van A. Osterwalder. In 
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2000 startte hij immers zijn onderzoek naar business models, aangezien het hem opgevallen was dat 

onder andere door de opkomst van het internet het bedrijfslandschap ernstig veranderd was. Het 

nemen van zakelijke beslissingen werd complexer door bijvoorbeeld snel opkomende informatie- en 

communicatietechnologieën, kortere product life cycles, globale markten, nieuwe marketing kanalen 

en dure IT-implementaties. Helaas hielden slechts weinig auteurs zich bezig met het zoeken naar 

middelen om managers hierbij te helpen. Osterwalder stelde in 2004 dan ook een thesis 

(Osterwalder, 2004) voor waarin hij een ontologie1 voor business models presenteerde, die als 

uitgangspunt voor nieuwe management tools kon dienen. Via deze Business Model Ontology wou 

Osterwalder ervoor zorgen dat zakenmensen beter begrepen wat hun bedrijfsmodel juist was en het 

ook aan andere stakeholders eenvoudig konden uitleggen. Eerdere studies (Linder en Cantrell, 2000) 

wezen immers uit dat dit zelden het geval was, ondanks dat elke manager wel impliciet wist hoe zijn 

of haar bedrijf werkte. De tool die hij hiervoor creëerde, noemde hij het Business Model Canvas. 

Onder andere de identificatie van klantensegmenten en partners achtte Osterwalder hier van groot 

belang. Daarnaast kwam hij nog tot zeven andere building blocks om de werking van een 

onderneming weer te geven.  

3.2.1 Het Business Model Canvas 

In totaal bestaat een Business Model Canvas dus uit negen building blocks, namelijk: customer 

segments, value propositions, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, key 

partnerships en cost structure (Osterwalder en Pigneur, 2010). Deze building blocks werden onder 

andere gebaseerd op de Balanced Scorecard van Kaplan en Norton (Kaplan en Norton, 1992) en 

omvatten de manier waarop een onderneming winstgevend tracht te zijn. In Figuur 3 is het Business 

Model Canvas van Milkina weergegeven.  

3.2.2 Value Chain Model versus Business Model Canvas 

Net zoals een Value Chain Model is een Business Model Canvas dus ook een hulpmiddel om de 

gekozen bedrijfsstrategie om te zetten naar een implementatieplan. In beide modellen zijn er dan 

ook overeenkomstige concepten. Deze zijn terug te vinden in Tabel 1. 

Value Chain Model Business Model Canvas 

HRM ; Technology Resources 

Procurement Partners 

Inbound logistics ; Operations Activities 

Outbound logistics ; Marketing & Sales Channels 

Service Customer relationship 

Margin Value proposition 

Tabel 1 : Gelijkenissen tussen een Value Chain Model en Business Model Canvas 

                                                           
1
 Onder ontologie verstaat men de beschrijving van concepten en relaties in een specifiek domein, hier het 

business model domein.  
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Figuur 3: Business Model Canvas van Milkina 

Ondanks deze gelijkenissen kunnen beide modellen als complementair beschouwd worden. Zo 

identificeert de procurement-activiteit uit een Value Chain Model slechts één partnergroep, namelijk 

de leveranciers. Het Business Model Canvas geeft daarentegen alle bedrijfspartners weer. Ook 

kunnen er drie concepten uit het Business Model Canvas niet teruggevonden worden in een Value 

Chain Model, namelijk de customer segments, cost structure en revenue streams.  

 

Niettegenstaande deze complementariteit, zijn beide modellen samen opnieuw niet voldoende om 

een volledig beeld te krijgen van hoe een onderneming waarde creëert. Net zoals bij een Value Chain 

Model zijn er immers nog aanvullende waardemodellen nodig om de relaties tussen de verschillende 

building blocks en tussen de bedrijfspartners weer te geven. Een Value Network Diagram (infra, 

p.12), E³-Value Model (infra, p.15) en/of REA-Model (infra, p.19) kunnen dit wederom aanvullen en 

worden hierna respectievelijk besproken.  

3.3 Value Network Analysis van Verna Allee 

Net zoals Hagel en Singer (Hagel en Singer, 1999) is Verna Allee van mening dat organisaties zich met 

drie heel verschillende doelstellingen kunnen bezig houden, namelijk het opbouwen van 

klantenrelaties, het ontwerpen van producten en het beheren van infrastructuur. Het proberen 

nastreven van alle drie kan echter voor behoorlijk wat tegenstrijdige trade-offs zorgen. Bijvoorbeeld, 

bij productinnovatie ligt de nadruk doorgaans op de flexibiliteit van de productiemachines. Dit brengt 
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echter hogere kosten met zich mee doordat flexibelere machines duurder zijn. Dit is in strijd met het 

doel van het beheren van infrastructuur, namelijk de kosten zo laag mogelijk houden aan de hand 

van schaalvoordelen. Wanneer men beide doelstellingen tracht de bereiken in eenzelfde 

onderneming, dient dus een belangrijke afweging gemaakt te worden. Daarom stellen Hagel en 

Singer voor dat elk bedrijf slechts één doelstelling uit deze drie vooropstelt en de overblijvende twee 

uitbesteedt aan andere organisaties. Zo ontstaat er rond elke onderneming een groot web van 

zakenrelaties. Dit nieuwe business design wordt door (Bovet en Martha, 2000) value nets genoemd 

en legt de nadruk op waardeverhogende relaties tussen partners. Dit is ook terug te vinden in Allees 

definitie voor een onderneming (Allee, 2003, p.14): “an organization is a complex adaptive social 

system where people systematically cooperate to achieve a common purpose”. Aan de hand van deze 

definitie lost Allee dus één van de twee tekortkomingen van het Supply Chain Model en Business 

Model Canvas op. Haar waardemodel geeft immers niet enkel de betrokken partijen weer, maar ook 

de relaties tussen hen. 

Daarnaast hecht Allee belang aan het weergeven van hoe kennis en andere vormen van immateriële 

activa in het netwerk vloeien (Allee, 2002). Andere waardemodellen, zoals bijvoorbeeld een E³-Value 

Model of REA-Model, geven enkel de materiële stromen weer. Allee daarentegen geeft immateriële 

stromen ook een plaats, aangezien zij van mening is dat immateriële vaste activa de kern vormen van 

socio-economische activiteiten.  

 

Via deze twee bedenkingen kwam Allee tot het ontwikkelen van Value Network Analysis. Kort 

samengevat is een Value Network Diagram een web van relaties dat zowel tastbare als ontastbare 

waarde creëert en dit door complexe, dynamische uitwisselingen tussen twee of meer individuen, 

groepen of organisaties (Allee, 2002). Een Value Network Diagram laat bovendien toe te bepalen hoe 

een bepaald type van waarde omgezet wordt in een ander type, hetgeen niet mogelijk is bij een 

Supply Chain Model of Business Model Canvas. Wanneer men echter de waardeomzettingen 

binnenin een onderneming wilt voorstellen, is men aangewezen op een REA-Model (infra, p.19), 

aangezien Allee enkel focust op de externe relaties met andere organisaties.  

3.3.1 Value Network Diagram 

Een Value Network Diagram bestaat uit drie soorten elementen, namelijk participants, transactions 

en deliverables (Allee, 2008). Participants zijn mensen of organisaties die activiteiten uitvoeren, 

beslissingen nemen, aan interacties deelnemen en op deze manier waarde toevoegen. Dit doen ze 

door transactions met elkaar aan te gaan en dus deliverables uit te wisselen. Een deliverable is 

bijgevolg iets dat van de ene participant naar de andere vloeit (Allee, 2000). Aan de ene kant zijn er 

de tangible deliverables. Dit zijn alle stromen die voortkomen uit onder andere contracten, facturen 
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en betalingen. Voorbeelden zijn goederen, contractuele diensten en inkomsten. Aan de andere kant 

zijn er de intangible deliverables. Deze stromen ook rond in het netwerk, maar er is geen schriftelijke 

overeenkomst voor opgesteld. Een voorbeeld is de kennis die Milkina bezit over het efficiënt winnen 

van melk en die zij deelt met de melkveebedrijven. Indien dergelijk kennisproduct of –dienst echter 

geld oplevert, wordt het tot de tangible deliverables gerekend. Zo is de kwaliteitstest die het 

controlecomité voor Milkina uitvoert in feite ontastbaar. Desondanks is deze dienst contractueel 

bepaald en daarom wordt ze als een tangible deliverable beschouwd. Figuur 4 geeft het volledige 

Value Network Diagram weer voor Milkina. Hier zijn de betrokken partijen duidelijk te 

onderscheiden. Om bovendien het contrast tussen materiële en immateriële stromen te 

benadrukken, worden ze respectievelijk door volle lijnen en stippellijnen weergegeven.  

 

Figuur 4: Value Network Diagram voor Milkina 

3.3.2 Value Network Analysis 

Nadat een Value Network Diagram opgesteld is, wordt het gebruikt om drie complementaire 

analyses uit te voeren (Allee, 2002).  Ten eerste is er de exchange analysis. Hier wordt onderzocht 

wat het algemeen patroon is van de uitwisselingen in het netwerk. Men kan zich afvragen of beide 

soorten deliverables evenwichtig aanwezig zijn, of er overal voldoende wederkerigheid is en of er 

nergens zwakke of ineffectieve schakels zijn. Ten tweede komt de impact analysis aan bod. Deze gaat 

na of een participant wel degelijk waarde kan creëren uit de ontvangen inputs. Ten slotte kan een 
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value creation analysis uitgevoerd worden. Hier wordt de focus gelegd op de outputs van elke 

participant. Er wordt bekeken welke waardeverhogingen elke output teweegbrengt voor de klant en 

hoe de onderneming hier zelf voordeel uit haalt.  

Om deze laatste twee analyses te kunnen uitvoeren is er evenwel zicht nodig op de interne 

activiteiten van de betrokken partijen en hoe deze activiteiten aan elkaar gelinkt zijn. Hoe zetten 

deze activiteiten inputs om in outputs? Op dit punt schiet een Value Network Diagram, net zoals een  

Value Chain Model en Business Model Canvas, tekort. Wederom kan een E³-Value Model, REA-Model 

of Value Stream Map als aanvulling worden opgesteld. Ook de eerste stap van een SOMA analyse van 

IBM (infra, p.29) is hiervoor geschikt. Het zicht op de interne activiteiten via deze methoden zal 

echter steeds op een relatief hoog abstractieniveau plaatsvinden, aangezien het hier steeds gaat om 

waardemodellen. Voor een meer gedetailleerde voorstelling van de bedrijfsprocessen dient men 

beroep te doen op business process models. Deze vallen echter buiten het bestek van deze studie. 

Werkwijzen om value models en process models op elkaar af te stemmen, zijn onder andere terug te 

vinden in (Pijpers en Gordijn, 2007), (Pijpers en Gordijn, 2008) en (Geerts en McCarty, 2001). IBM 

ontwikkelde eveneens een soortgelijke methode, namelijk de laatste twee stappen van SOMA (infra, 

p.29). Daarnaast kan reeds vermeld worden dat ook VDML (infra, p.32) ontwikkeld werd als brug 

tussen bedrijfsmodellen en procesmodellen.  

3.4 E³-Value Analysis 

Net zoals een Value Network Diagram steunt ook een E³-Value Model op het unbundling-principe van 

Hagel en Singer (Hagel en Singer, 1999) en toont het de organisaties die betrokken zijn in een zekere 

waardecreatie. Er zijn dan ook meerdere overeenkomsten in de gebruikte modelleerconcepten. Deze 

gelijkenissen zijn terug te vinden in Tabel 2. 

Value Network Diagram E³-Value Model Symbool  

Participants  Actors   

Deliverables Value objects  

Transactions Value ports        of 

Value offerings  

Value interfaces 

 
 

Value transfers  

Value transactions  

Tabel 2: Gelijkenissen tussen Value Network Diagram en E³-Value Model 

Terwijl de eerste twee concepten bij beide methoden vrijwel dezelfde definities hebben, behoeven 

de transactieconcepten wellicht bijkomende uitleg (Gordijn en Akkermans, 2003). 
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3.4.1 E³-Value-concepten 

Via value ports toont een actor dat hij een object wilt aanbieden of er één verzoekt. Dankzij deze 

ports is er abstractie mogelijk van de interne bedrijfsprocessen. Elk van de gevonden value ports 

moet bijgevolg een richting toegewezen krijgen om te bepalen of iets verzocht of aangeboden wordt. 

Wanneer alle poorten voor een actor of activiteit (zie verder) bepaald zijn, kunnen zij die dezelfde 

richting hebben, gegroepeerd worden in value offerings. Deze groepering vindt plaats enerzijds 

wanneer een klant een product pas waardevol acht wanneer het samen met een ander product 

aangeboden wordt (bijvoorbeeld een fototoestel en geheugenkaartje), of anderzijds omdat de 

aanbieder ervoor kiest om bepaalde producten of diensten samen te verkopen. Value offerings 

worden vervolgens zelf ook samengebundeld tot value interfaces. Dezen laten toe de wederkerigheid 

van transacties te weerspiegelen. Elke value interface bestaat bijgevolg bijna steeds uit twee 

offerings met tegengesteld richtingen, namelijk wat de actor aanbiedt en wat hij ervoor in de plaats 

wilt. Een value transfer verbindt een value port van de ene partner of activiteit met een value port 

van een andere partner of activiteit, zodat de value objects uitgewisseld kunnen worden. Tot slot 

verzamelt een value transaction alle value transfers die van toepassing zijn tussen twee actors. Het is 

hier van belang te benadrukken dat een value transaction enkel plaatsvindt wanneer alle 

onderliggende value transfers zich voordoen. Toegepast op de gevallenstudie (zie Figuur 5), zal 

Milkina in ruil voor een melkstaal dus zowel een kwaliteitstest als een prijsbepaling van het 

controlecomité ontvangen. Dit wil zeggen dat het ene niet zonder het andere kan plaatsvinden.   

 

Zoals af te leiden is uit Figuur 5, bestaan er drie grote verschillen ten opzichte van het Value Network 

Diagram. Ten eerste ligt de focus wat betreft uitwisselingen in een E³-Value Model voornamelijk op 

de tangible deliverables. De intangible deliverables worden met andere woorden zo goed als niet 

gerepresenteerd.  

Het tweede grote verschil bestaat erin dat een Value Network Diagram de interne processen van de 

partijen niet identificeert. Een E³-Value Model doet dit daarentegen wel, met name door deze 

binnenin de actors weer te geven. Op deze wijze wordt een proces als een black box benaderd: enkel 

de voornaamste inputs en outputs worden weergegeven, terwijl de meer gedetailleerde 

transformatieprocessen verborgen blijven. Voor een uitgebreider zicht op deze interne processen, 

kan men beroep doen op een REA-Model (infra, p.18). 

Ten slotte wordt het E³-Value Model aangevuld met iets wat in een Value Network Diagram 

ontbreekt, namelijk een manier om aan te duiden welke betrokken partijen het hele 

waardecreërende proces in gang zetten. Hiervoor wordt de reeds bestaande Use Case Maps 

scenariotechniek toegepast (Buhr, 1998). Het scenariopad begint bij één of meerde start-stimuli en
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Figuur 5: E³-Value Model van Milkina 

verbindt verschillende value interfaces met elkaar via AND-forks, AND-joins, OR-forks en OR-joins. 

Het einde van het scenariopad wordt aangeduid met één of meerdere end-stimuli. Bij Milkina, 

bijvoorbeeld, wordt het melkverwerkend proces geactiveerd door de vraag van de klanten en door 

het ophalen van de melk bij de melkveebedrijven. Dit resulteert bijgevolg in het uitwisselen van 

melkoverschotten met concurrenten en het aankopen van bijkomende grondstoffen en 

verpakkingen.    

3.4.2 Oorsprong 

De E³-Value methode werd een tiental jaar geleden ontwikkeld door Gordijn en Akkermans met het 

oog op het beter ontwikkelen van innovatieve e-commerce producten (Gordijn en Akkermans, 2003). 

Zij onderzochten dit fenomeen en constateerden dat de bijbehorende value propositions vaak 

onduidelijk en informeel geformuleerd waren. Als oplossing stelden zij E³-Value Modeling voor dat 

ook toegepast kon worden op andere businesses (Gordijn en Akkermans, 2007).  Niet alleen kan een 

idee op basis van dit model beter beschreven worden, de methode vermindert ook de 

miscommunicatie tussen de verschillende betrokken organisaties in het waardenetwerk. Hetzelfde 

waardemodel kan immers gehanteerd worden door deze partners, zodat er minder ruimte is voor 
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eigen interpretaties (Kort en Gordijn, 2007). Naast deze eerste twee doeleinden, heeft deze techniek 

er nog twee, namelijk het nagaan van de winstgevendheid van het idee en het uitvoeren van een 

sensitiviteitsanalyse (Gordijn, 2004). Om deze twee laatste doelen te realiseren, ontwikkelden 

Gordijn en Akkermans profitability sheets. Hier worden economische waarden toegekend aan de 

inkomende en uitgaande waardeobjecten van een actor. Zo kan de rentabiliteit per actor berekend 

worden. Door de waarden te laten variëren worden tevens sensitiviteitsanalyses mogelijk.  

3.4.3 C³-Value Modeling en i*-Goal Modeling 

Ondanks het feit dat zowel VNA als E³-Value Modeling sterk zijn in het weergeven van relaties tussen 

alle betrokken organisaties in een waardenetwerk, is er bij beide een grote tekortkoming volgens 

(Biem en Caswell, 2008). Geen van beide geeft namelijk het doel van het netwerk weer. Bijgevolg zijn 

ze niet geschikt om prescriptieve strategische inzichten op te leveren. Dit is in tegenstelling tot het 

Value Chain Model van Porter en het Business Model Canvas van Osterwalder, waar de doeleindes 

wel worden weergegeven (respectievelijk de margin en de customer segments/value proposition). 

Biem en Caswell besloten de concepten van VNA en E³-Value Modeling te combineren met deze van 

C³-Value Modeling, aangezien dit wel een krachtige strategische techniek is. Het schiet echter tekort 

bij het weergeven van alle partners uit het waardenetwerk. Uit deze combinatie ontstaat een nieuwe 

modelleertechniek die gericht is op strategische analyse en waar de eindconsument gezien wordt als 

het voornaamste doel voor waardetoevoeging. Volgens dit onderzoek is een value network “a set of 

economic entities connected through transfer of offerings that yield a structural network whose 

purpose is to deliver a common value proposition to a specified end customer or market” (Biem en 

Caswell, 2008, p.3). Aspecten van zowel VNA en E³-Value Modeling als van C³-Value Modeling zijn in 

deze definitie duidelijk terug te vinden.  

Ook in (Gordijn, Petit en Wieringa; 2006) en (Gordijn, Yu en van der Raadt; 2006) wordt E³-Value 

Modeling aangevuld met een goal modeling techniek, ditmaal met i*-Goal Modeling. Hier wordt 

eerst goal modeling toegepast om te bepalen wat de doelen van de actors zijn en wat ze dus precies 

willen bereiken. Het laat tevens toe de coherentie van deze doelen na te gaan om zogenaamde 

channel conflicts tegen te gaan. Tot slot worden er ook de causale relaties tussen doelen aangeduid. 

Nadien stelt men een waardemodel op om na te gaan welke waarde-uitwisselingen moeten 

gebeuren om deze doelen te behalen.  

3.5 Resource-Event-Agent (REA) Analysis 

Het laatste model dat sterk is in het weergeven van de verbanden tussen bedrijfspartners, is het 

Resource-Event-Agent (REA) Model. Dit waardemodel werd in 1982 ontwikkeld door McCarthy en 

Geerts en dient als conceptueel framework om bedrijfsdata eenduidig op te slaan. Dit werd nodig 

geacht, aangezien het wettelijk verplichte dubbelboekhoudsysteem op dit gebied enkele grote 
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beperkingen heeft (McCarty, 1982). Zo kan data enkel weergegeven worden in monetaire termen, 

zodat andere informatie, zoals bijvoorbeeld de productiviteit van een zekere activiteit, niet 

opgeslagen kan worden. Daarnaast worden belangrijke gegevens soms vergeten, omdat de 

classificatiecategorieën onvoldoende blijken. Ten slotte willen verschillende stakeholders de 

boekhouding gebruiken, maar is er een beperkte integratie met de andere afdelingen van de 

onderneming, zodat inconsistenties, informatietekorten en -overlappingen moeilijk vermeden 

kunnen worden. Door daarentegen het informatiesysteem van de onderneming op een REA-Model  

te baseren, kunnen deze problemen opgelost worden.  

3.5.1 REA- concepten  

Het REA-Model is opgebouwd uit drie basisconcepten, namelijk economic resources, economic agents 

en economic events (Hruby, 2006). Net zoals bij E³-Value Modeling doet deze terminologie denken 

aan de concepten van Value Network Analysis. Een overzicht van de gelijkenissen tussen deze drie 

methoden, deels gebaseerd op (Gordijn en Akkermans, 2003), is weergegeven in Tabel 3. 
 

Value Network Analysis E³-Value Modeling REA-analysis 

Participants  Actors Agents 

Deliverables Value objects Resources  

Transactions Value ports, value offering Events 

Value interface Duality relation 

Value transfer, value transaction Exchanges  

Tabel 3: Overeenkomstige concepten bij VNA, E³-Value Modeling en REA-analysis. 

Net zoals bij E³-Value Modeling, behoren enkel materiële stromen tot de resources.  Dit in 

tegenstelling tot Value Network Analysis, waar ook de immateriële stromen een belangrijke rol 

spelen.  Er dient daarnaast opgemerkt te worden dat een agent een licht andere betekenis heeft dan 

een actor of participant. Net zoals bij de andere twee methoden gaat het hier ook om klanten, 

leveranciers en andere partners. Daarnaast wordt voor de interne processen van de onderneming 

echter meer in detail getreden door ook de verantwoordelijke werknemers te modelleren. Dit 

detailniveau wordt niet bereikt in de andere twee waardemodellen, noch in de twee volgende. 

 

Ook het concept economic event dient bijkomende uitleg. Onder een event verstaan we een 

toename of afname van de waarde van een resource dat onder de controle staat van het bedrijf. 

Deze veranderingen in waarde (economic utility) kunnen veroorzaakt worden door 

uitwisselingsprocessen, waar de onderneming resources ontvangt in ruil voor andere resources, of 

door transformatieprocessen, waar de onderneming resources gebruikt om nieuwe resources te 

produceren of om bestaande aan te passen. Uitwisselingen kunnen ook via een Value Network 

Diagram of E³-Value Model weergegeven worden. Transformaties daarentegen komen in een Value 
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Network Diagram niet voor. In een E³-Value Model vinden we deze dan weer wel terug tussen de 

activiteiten van eenzelfde actor. In elk uitwisselings- en transformatieproces moeten er minstens 

twee events aanwezig zijn, namelijk minstens één increment event en minstens één decrement event. 

Een increment event geeft weer dat de waarde van een economic resource verhoogd wordt tijdens 

het proces, een decrement event daarentegen dat de waarde verlaagd wordt voor de onderneming in 

kwestie.  

3.5.2 REA- verbanden 

De verbanden tussen deze concepten (resources, agents en events) worden weergegeven door drie 

relationships. Ten eerste is er de relatie tussen de increment en decrement events, namelijk de 

conversion duality relationship of exchange duality relationship. Het fundamentele idee achter REA is 

immers dat indien een onderneming de totale waarde van haar middelen wilt verhogen, zij hiervoor 

de waarde van andere middelen moet verlagen. Een voorbeeld met betrekking tot Milkina kan dit 

wellicht verduidelijken (zie Figuur 6).  

 

Stel dat we het verkoopsproces van Milkina’s melkproducten willen modeleren. Dan is de verkoop 

een decrement event, want Milkina verliest zo de rechten op de bijbehorende resources, namelijk de 

melkproducten. Het bijbehorende increment event is het ontvangen van het geld, aangezien Milkina 

de rechten van het resource, namelijk het geld, verwerft. Tussen beide events vindt er een exchange 

relationship plaats, aangezien er zich een uitwisseling van de rechten van resources voordoet.  

 

 

Figuur 6: REA-model van het verkoopsproces van Milkina 

De resources en events worden op hun beurt verbonden door stock flow relationships. Bij 

uitwisselingsprocessen wordt de stock flow relationship tussen een resource en increment event een 

inflow genoemd en die tussen een resource en een decrement event een outflow. In het 

bovenstaande model is er een inflow van geld en een outflow van melkproducten.  
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In een transformatieproces worden andere benamingen gebruikt voor de stock flow relationships. 

Een voorbeeld hiervan is het productieproces van de melkproducten (zie Figuur 7). 

 

Figuur 7: REA-model van het productieproces van Milkina 

Hier zijn ‘gebruik van grondstoffen’, ’gebruik van arbeid’ en ‘gebruik van machine’ decrement events, 

aangezien deze door het proces gebruikt worden. De verbinding tussen deze decrement events en 

hun resources wordt bijgevolg een use of consume relationship genoemd, afhankelijk of de resource 

respectievelijk herbruikbaar is of opgebruikt wordt in het proces. Het bijbehorende increment event 

is ‘productie van melkproducten’. De verbinding met het bekomen resource wordt logischerwijs een 

produce relationship genoemd. Aangezien het hier gaat om een transformatieproces, wordt de link 

tussen de decrement en increment events een conversion relationship genoemd.  

 

Ten slotte zijn er ook nog de participation relationships. Deze worden tussen agents en events 

geplaatst om aan te duiden welke personen/organisaties betrokken zijn bij welke gebeurtenissen.  

Elk event, bij zowel uitwisselingen als transformaties, heeft minstens één provider agent en één 

receiver agent nodig. Bij een uitwisselingsproces, respectievelijk transformatieproces, geven deze 

relaties meer bepaald weer welke agents de rechten van of de controle over de resources ontvangen 

of verliezen.  

3.5.3 Commitments 

 De concepten en relaties hierboven beschreven, vormen het basisskelet van een REA-Model en 

geven weer wat er in de onderneming gebeurt of is gebeurd. Dit kan echter nog uitgebreid worden 
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met bijkomende concepten en relaties die beschrijven wat er al dan niet moet of kan gebeuren 

(Geerts en McCarty, 2000), (Hruby, 2006). Een voorbeeld hiervan zijn commitments. Deze werden 

ingevoerd omdat gebeurtenissen meestal reeds op voorhand gepland en overeengekomen worden 

door agents. Om dit te modelleren kunnen geen events gebruikt worden, aangezien deze de 

daadwerkelijke en onmiddellijke verandering in waarde van resources weergeven. Dergelijke 

beloften resulteren echter slechts in de reservaties van bronnen. Als oplossing kunnen beloftes, 

verplichtingen en geplande gebruiken en producties in commitment-entiteiten gemodelleerd 

worden. Ter verduidelijking werd dit in Figuur 8 op het verkoopproces van Milkina toegepast. Elk 

event is dus verbonden met een commitment via een fulfillment relationship. Deze relatie gaat na of 

de events de verplichtingen zijn nagekomen. Zowel het increment als decrement commitment 

worden vervolgens verbonden met een contract, waarin afspraken kunnen verwoord worden. Ten 

slotte worden de betrokken partijen gespecificeerd door een party relationship. Merk bovendien ook 

op dat een commitment aan een resource gelinkt wordt door middel van een reservation 

relationship.  

 

 

Figuur 8: REA-model van het verkoopsproces van Milkina met commitments 

3.5.4 REA Value Chain 

Om bedrijfsdata accuraat en eenduidig bij te kunnen houden, moet van elk bedrijfsproces een 

REA-Model gemaakt worden, naar analogie met Figuur 7 en Figuur 8. In Bijlage 1 zijn de modellen 

voor de andere core activities van Milkina terug te vinden, namelijk transport van afgewerkte 

melkproducten, aanwerven van personeel, aankoop van grondstoffen, kwaliteitscontrole van 
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melkproducten en de afvulling ervan. Om nu een volledig beeld van de onderneming te verkrijgen, 

dienen de relaties tussen deze verschillende processen weergegeven te worden. Dit wordt bereikt 

dankzij een value chain model, hetgeen uit drie elementen bestaat: de uitwisselingsprocessen, de 

transformatieprocessen en de flow van resources ertussen.  Het value chain model voor Milkina 

wordt gedemonstreerd in Figuur 9. 

 

 
Figuur 9: REA value chain model voor Milkina 

Uit bovenstaande voorbeelden is duidelijk geworden dat een REA-Model wordt opgesteld uit het 

standpunt van slechts één organisatie uit het bedrijfsnetwerk. Elke organisatie zal met andere 

woorden een eigen REA-Model bezitten. Hetzelfde geldt voor een Value Chain Model en Business 

Model Canvas. Zoals eerder vermeld, kan eenzelfde Value Network Diagram of E³-Value Model wel 

gebruikt worden voor alle organisaties binnen hetzelfde netwerk. Deze laatste twee waardemodellen 

bieden bijgevolg het voordeel dat alle organisaties binnen het netwerk dezelfde kijk hebben op hun 

samenwerking.  

3.6 Value Stream Mapping 

Net zoals een Value Chain Model, Business Model Canvas, E³-Value Model en REA-Model biedt ook 

een Value Stream Map een beter zicht op de activiteiten van een onderneming. Er is hier echter een 

groot contrast. De vier eerstgenoemde modellen geven namelijk enkel de waardecreërende 
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activiteiten/processen weer. Value Stream Mapping werd daarentegen ontwikkeld om non-value 

adding activiteiten (muda) te identificeren en te elimineren (Hines en Taylor, 2000). Daarom is het 

hier nodig drie soorten activiteiten weer te geven: (1) de value-adding activiteiten, die als enige 

echte waarde toevoegen aan het geproduceerde goed of de dienst, (2) de necessary but non-value 

adding activiteiten, die geen waarde toevoegen, maar noodzakelijk zijn voor een goede gang van 

zaken, en (3) de non value-adding activiteiten die helemaal geen waarde opleveren voor het product 

of dienst. De eerste twee soorten activiteiten zijn ook duidelijk terug te vinden in een Value Chain 

Model. Geen enkel voorgaand besproken model geeft echter de muda weer. Op deze manier komen 

we terecht bij een tweede grote verschil met vooral Value Chain Modeling en Business Model 

Ontology. Zoals reeds eerder besproken, dienen deze waardemodellen om de implementatie van de 

gekozen bedrijfsstrategie te vereenvoudigen. Ook Value Network Analysis en E³-Value Modeling 

beschouwen vooral strategische keuzes. Dit is in tegenstelling tot Value Stream Mapping waar de 

focus ligt op het implementeren van lean manuacturing en het elimineren van de zeven soorten 

muda (overproductie, wachten, transport, ongeschikt verwerken, onnodige voorraad, onnodige 

beweging en defecten) (Hines en Taylor, 2000). De doelstellingen zijn dus eerder operationeel gericht 

in plaats van strategisch. Om dit te kunnen realiseren, bedachten Sakichi en Kiichiro Toyoda, stichters 

van het Japanse automerk Toyota, ‘material and information flow maps’, die tegenwoordig beter 

gekend zijn als Value Stream Maps (Hines en Rich, 1997). Zoals de oorspronkelijke naam reeds 

aangeeft, wordt er zowel aandacht besteed aan de materiaalstromen als aan de informatiestromen 

binnen de onderneming. Dit is in tegenstelling enerzijds tot Value Chain Modeling en Business Model 

Ontology, aangezien deze de verbanden tussen bedrijfsprocessen niet weergeven, en anderzijds tot 

Value Network Analysis, E³-Value Modeling en REA-Modeling waar wel materiële stromen getoond 

worden, maar geen informatiestromen binnen eenzelfde onderneming.  

3.6.1 Value Stream Mapping methode 

Bij Value Stream Mapping wordt het productiepad van een product(familie) gevolgd, beginnend aan 

de belangrijkste kant, namelijk de klant, tot terug naar waar alles begint, de grondstoffen (Rother en 

Shook, 1998), (Tapping, Luyster en Shuker, 2002). Zo kan een visuele weergave getekend worden van 

elk proces dat deel uitmaakt van de huidige materiaal- en informatiestroom. Dit noemt men de 

current state map. Vervolgens worden hierop verschillende lean technieken toegepast, zodat alle 

processen vloeiend samenhangen en de muda tot een minimum herleid wordt. Op deze manier 

wordt de current state map omgevormd tot de future state map, waar elk proces enkel produceert 

wat de (interne) klant nodig heeft en wanneer ze het nodig heeft, één van de belangrijkste principes 

van lean manufacturing. In Figuur 10 is de current state map van Milkina te zien.  
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Figuur 10: Value Stream Map voor Milkina 

3.6.2 Current state map 

In de gevallenstudie produceert Milkina verschillende soorten melkproducten. Een current state map 

focust echter steeds op slechts één product(familie), hier de productie van UHT-melk. De beste 

manier om deze current state map weer te geven is door het eigenlijke productiepad van de gekozen 

productfamilie te volgen (Rother en Shook, 1998). Hiervoor tekent men in de rechterbovenhoek 

eerst een fabrieksicoon dat de klant voorstelt. Daaropvolgend worden op de onderste helft van het 

papier de basisproductieprocessen afgebeeld volgens de productievolgorde. Bij Milkina zijn dit 

achtereenvolgens het testen en oppompen van de rauwe melk, de pasteurisatie, de homogenisatie 

en UHT-behandeling en tenslotte het afvullen en inpakken van de afgewerkte melkproducten. 

Tijdens de derde stap wordt er specifieke informatie over elke productiestap verzameld en onder de 

procesbox weergegeven. Deze informatie kan onder andere bestaan uit de cyclustijd, 

waardetoevoegende tijd, aantal werknemers, capaciteit, etc.. Nadien wordt met een driehoekicoon 

aangeduid waar voorraad opgestapeld is, voor hoe lang en hoeveel. Deze voorraden zijn een typisch 

voorbeeld van muda in een productieproces. Tijdens de vijfde stap worden de materiaalstromen, 

zowel die naar de klant als die afkomstig van de belangrijkste leveranciers, geschetst door middel van 

vrachtwageniconen en brede pijlen. De zesde stap houdt zich dan weer bezig met het aanduiden van 

de informatiestromen aan de hand van smalle pijlen. Dit gebeurt op de bovenste helft van het blad 

en begint met het tekenen van een productiecontrole procesbox. Deze afdeling verzamelt en 

verwerkt immers informatie van de klanten en de werkvloer en stuurt zo instructies naar elk 

productieproces. Ten slotte wordt er helemaal onderaan een tijdslijn getekend, zodat de totale 

productiedoorlooptijd afgeleid kan worden. Dit is de tijd die een product nodig heeft om het 
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volledige productiepad af te leggen (39 uur bij Milkina) en is steeds veel langer dan de werkelijke 

waardetoevoegende productietijd (31 minuten).  

3.6.3 Future state map 

Nu een duidelijke weergave van de huidige situatie gemaakt is, kan men op zoek gaan naar 

verbeteringen om het productiepad meer lean te maken. Dit houdt in dat individuele processen met 

hun (interne) klanten verbonden worden door middel van een continue stroom of door een 

pullmechanisme, zodat ze enkel produceren wat de (interne) klant nodig heeft en wanneer ze het 

nodig heeft. Dit wordt bereikt door acht vragen te stellen die gebaseerd zijn op lean tools (just-in-

time, production smoothing, setup reduction, kanban, cellular manufacturing, kaizen, etc.) en aan de 

hand van de antwoorden de current state map aan te passen tot de future state map. Voor een 

vollediger overzicht van lean manufacturing en deze acht vragen wordt onder andere verwezen naar 

(Rother en Shook, 1998),  (Hines en Rich, 1997) en (Braglia, Carmignani en Zammori, 2006). 

 

Wanneer ook de future state map getekend is, kan men aan de implementatie ervan beginnen. Dit 

doet men best in kleinere stappen, zodat de gehele uitvoering niet te overweldigend wordt. Vaak 

worden simulaties gebruikt om de effecten van de future state map na te gaan (McDonald, Van Aken, 

en Rentes, 2002), (Lian en Van Landeghem, 2002) en (Abdulmalek en Rajgopal, 2007). Ook een goed 

uitgewerkt value stream plan zal een goede hulp zijn (Rother en Shook, 1998). Daarnaast is het 

belangrijk te vermelden dat na de implementatie van de future state map de kous nog niet af is. 

Value stream mapping, en lean manufacturing in het algemeen, wordt immers gezien als een 

iteratief proces. Na de uitvoering begint men gewoon opnieuw van voor af aan.  

3.7 Service-Oriented Business Architecture analysis  

Tot slot is er de Service-Oriented Business Architecture (SOBA) analyse. Deze werd ontwikkeld door 

IBM omdat het merkte dat klantenverwachtingen de laatste jaren een evolutie ondergaan hadden. 

Vooral de vraag naar meer innovatie, hogere flexibiliteit en kortere time to market zette IBM ertoe 

aan de huidige bedrijfsstructuren grondig te herdenken (Cherbakov, Galambos, Harishankar, Kalyana 

en  Rackham, 2005). Het doel bestond er dan ook in een on demand business te ontwerpen, waarin 

snel handelen, proactiviteit en goede relaties met zowel klanten als leveranciers centraal staan. 

Uitgebreid onderzoek wees uit dat hieraan voldaan kan worden met behulp van twee concepten, 

namelijk componentization en service orientation. 

 

Onder componentization verstaat men het opbreken van de organisatie in business components die 

omschrijven wat de onderneming doet om waarde te creëren voor haar klanten (Cherbakov et al, 

2005). Het is vergelijkbaar met capability mapping, waar capabilities de meest stabiele elementen 
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van een onderneming vormen (Homann, 2006). Components en capabilities worden immers 

beschouwd als black boxes. Ze beschrijven wat de onderneming doet, maar niet hoe ze dit doet. De 

implementatie blijft met andere woorden verborgen. Aangezien deze implementatie (die terug te 

vinden is in procesmodellen) vaak kan veranderen, zijn dit geen geschikte elementen om een stabiel 

waardemodel mee op te bouwen en een duurzame IT-architectuur op te baseren (Cook, 2007). Een 

voorbeeld kan dit wellicht verduidelijken. Een belangrijke activiteit bij Milkina is het ophalen van de 

rauwe melk bij de boeren. Op zich is dit een stabiel element en kan het dus beschouwd worden als 

een capability/component. Op een meer gedetailleerd niveau, zijn de verschillende stappen van het 

melkophalingsproces daarentegen minder stabiel. Deze kunnen namelijk veranderen wanneer men 

bijvoorbeeld efficiëntere manieren ontdekt om deze activiteit uit te voeren. Door enkel de stabiele 

elementen van een onderneming weer te geven, kan men omgaan met de volatiliteit van 

bedrijfsactiviteiten en met technologische veranderingen, zonder steeds de IT-architectuur te hoeven 

aanpassen (Kano, Koide, Liu en Ramachandran, 2005).  

 

Om uit te groeien tot een succesvolle on demand business, is componentization echter niet 

voldoende (Cherbakov et al, 2005). De interacties tussen de verschillende business components 

moeten immers naadloos geïntegreerd verlopen. Om daarenboven aan de hoge flexibiliteiteisen te 

kunnen voldoen, moet het mogelijk zijn om een component snel en eenvoudig te kunnen outsourcen 

of een uitbestede component gemakkelijk opnieuw te kunnen insourcen. Hier biedt het tweede 

SOBA-aspect, service orientation, een oplossing.  Elke business component dient namelijk gezien te 

worden als een aparte minionderneming, zodat zij onafhankelijk van de anderen kan handelen (Tian, 

Ray, Lee, Cao en Ding, 2008). Net zoals de geaggregeerde onderneming, zal een component ook 

goederen en diensten uitwisselen met andere interne componenten of met externe leveranciers of 

klanten.  Het is bovendien de bedoeling dat de onderneming bekijkt welke componenten zij best zelf 

uitvoert en welke zij uitbesteedt aan externe leverancierscomponenten. Daarnaast kan zij er tevens 

voor kiezen haar eigen componenten als business services aan andere ondernemingen aan te bieden. 

Op deze manier wordt een netwerk van business components en services gecreëerd, waarnaar 

verwezen kan worden als een Service-Oriented Business Architecture (SOBA) (Walker, 2007). Dit 

netwerk zal enigszins vergelijkbaar zijn met een Value Network Diagram, E³-Value Model en 

REA-Model. Het legt echter meer nadruk op de interne activiteiten dan de eerste twee genoemde 

waardemodellen en in tegenstelling tot een REA-Model wordt er geen aandacht besteed aan wie 

verantwoordelijk is voor een zekere component. Daarenboven wordt de flow van goederen of 

intangibles niet rechtstreeks weergegeven, maar via aangeboden en gevraagde services.  
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Oorspronkelijk is deze benadering afkomstig uit de IT-departementen waar service orientation 

toegepast wordt op IT-infrastructuren (Barry, 2003), (Krafzig, Banke en Slama, 2004), (Rosen, 

Lublinsky, Smith en Balcer, 2008). IBM Consulting heeft twee methodes ontwikkeld die 

ondernemingen kunnen gebruiken om een on demand business te bekomen, namelijk één voor 

componentization en één voor service orientation. 

3.7.1 Methode 1: Component Business Model  

De eerste methode is het Component Business Model (CBM) en dient als een hulpmiddel voor 

componentization (Cherbakov et al, 2005). Het bestaat uit een framework voor het analyseren en 

modeleren van een onderneming en verdeelt de verschillende bedrijfsactiviteiten onder in business 

components. Om dit te bereiken worden eerst de waardetoevoegende activiteiten van een 

onderneming opgelijst. De opgesomde activiteiten worden vervolgens opgedeeld in een matrix op 

basis van twee categorieën. De verticale categorieën hebben als doel de activiteiten te aggregeren 

volgens bedrijfscompetenties. Zo kunnen zij gekarakteriseerd worden op basis van het type waarde 

dat zij aan de totale onderneming aanbieden. De horizontale categorieën delen de activiteiten op 

naar verantwoordelijkheid, namelijk naar de mate van autoriteit om beslissingen te nemen. IBM 

definieert hier drie soorten: direct (strategie en doelstellingen bepalen, richtlijnen opstellen en 

prestaties beoordelen), control (vooruitgang nagaan, het werk categoriseren en prioriteiten 

toekennen) en execute (plannen realiseren, dagelijks management waaronder bijvoorbeeld productie 

en onderhoud). De cellen die men op deze manier bekomt, vormen de business components. Het 

Component Business Model voor Milkina is in Figuur 11 weergegeven. 

 
Figuur 11: Component Business Model voor Milkina 
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Aan de hand van deze component business map kunnen prioriteiten aan componenten toegewezen 

worden om zo een CBM heat map te bekomen. In Figuur 11 hebben de componenten in de oranje 

cellen de grootste impact op de waarde die Milkina aan haar klanten aflevert. Zo is bijvoorbeeld de 

geleverde klantenservice cruciaal, aangezien Milkina op deze manier producten op maat maakt voor 

haar klanten en zich onderscheidt van de concurrentie. Deze component draagt bijgevolg een hoge 

prioriteit. Dit geldt ook voor de component ‘Bestellingen’ die na de productdesigngesprekken de 

bekomen orders zo snel mogelijk verwerkt en produceert. 

3.7.2 Methode 2: Service-Oriented Modeling and Architecture 

De tweede IBM methode ondersteunt het service orientation aspect en wordt Service-Oriented 

Modeling and Architecture (SOMA) genoemd (Cherbakov et al, 2005). De uitkomst van deze methode 

is een SOBA: een netwerk van business components en services, dat implementatieonafhankelijk is. 

Deze SOBA kan vervolgens gerealiseerd worden door gebruik te maken van procesmodellen.  Om dit 

te bereiken worden de resultaten van de bovenstaande CBM-analyse, alsook de bedrijfsdoelen 

gebruikt en dit in drie stappen. Ten eerste dient er de identificatie van potentiële services en flows 

plaats te vinden. Deze stap, toegepast op de ‘Bestellingen’ component van Milkina, wordt in Figuur 

12 weergegeven.  

 

Figuur 12: ‘Bestellingen’ component: aangeboden en gebruikte services 

Ten eerste maakt ‘Bestellingen’ gebruik van services die door andere componenten worden 

aangeboden. Zo is het afhankelijk van de component ‘Klantenservice’ voor het resultaat van de 

bespreking van het productdesign en voor het klantenprofiel. Zowel ‘bespreking productdesign’ en 

‘klantenprofiel’ zijn dus services aangeboden door de component ‘Klantenservice’. Ten tweede voert 

‘Bestellingen’ ook zelf activiteiten uit en deze kan ze als services aanbieden aan andere 

componenten. De service ‘plaats bestelling’ kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor verschillende 

productsoorten. Wanneer men deze analyse voor iedere component uitvoert, verkrijgt men een  
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stabiel netwerk van components die business services uitwisselen.  

Vervolgens volgen de specificatie en realisatie van de services. Opnieuw toegepast op de 

‘Bestellingen’ component van Milkina, kan een procesmodel van de drie aangeboden services 

gemaakt worden (zie Figuur 13). Net zoals bij een Value Stream Map behandelen deze twee laatste 

stappen van SOMA echter geen strategische beslissingen meer. Operationele invullingen zijn hier 

meer van toepassing. Zo kan SOMA gezien worden als de brug tussen een waardemodel (Figuur 11 

en Figuur 12) en een procesmodel (Figuur 13).  

 
Figuur 13: ‘Bestellingen’ procesmodel 

3.8 Overzicht  

Samengevat kunnen we stellen dat de zeven bovenstaande waardemodellen behoorlijk wat 

overlappende elementen en inzichten bevatten. Dit is natuurlijk logisch aangezien elk model 

hetzelfde tracht te bereiken, namelijk het weergeven van hoe een onderneming waarde creëert voor 

haar klanten. Toch doet elk waardemodel dit enigszins op haar eigen manier en kunnen verschillende 

waardemodellen als complementair beschouwd worden. Zo zijn het Value Chain Model en Business 

Model Canvas de enige twee modellen die duidelijk de bedrijfsstrategie en gedachten achter het 

implementatieplan ervan naar voor brengen. Het Value Network Diagram beschouwt dan weer als 

enige de ontastbare uitwisselingen tussen partners en het REA-Model de personen die 

verantwoordelijk zijn voor de waardecreatie binnen eenzelfde onderneming. Een overzicht van de 

gelijkenissen en verschillen tussen de zeven waardemodellen is vervat in Tabel 4.  
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Bedrijfsstrategie x x - - - - - 

Strategieën achter implementatieplan x x - - - - - 

Bedrijfsactiviteiten x x - x x x x 

Verbanden tussen activiteiten (interne flow van goederen) - - - x x x x 

Verbanden tussen activiteiten (interne flow van informatie) - - - - - x - 

Interne verantwoordelijkheden - - - - x - - 

Partners - x x x x - x 

Verbanden tussen partners (externe flow van goederen) - - x x x - x 

Verbanden tussen partners (externe flow van intangibles) - - x - - - - 

Standpunt van slechts één organisatie x x - - x x x 
Tabel 4: Overzicht van de inzichten en elementen per waardemodel 

In Hoofdstuk 1 werd reeds aangehaald dat VDML, de nieuwe value modeling standaard, de inzichten 

van deze zeven waardemodellen tracht te integreren. Met behulp van deze methode zou men dus 

geen beroep meer dienen te doen op meerdere modellen om een volledig overzicht van het 

waardecreërende proces te verkrijgen. Het volgende hoofdstuk bespreekt dan ook de 

VDML-techniek en de toepassing ervan op de Milkina gevallenstudie.  

4. Value Delivery Modeling Language 

Zoals reeds in de inleiding uitgelegd, dienen waardemodellen als hulpmiddel om de bedrijfsstrategie 

naar een implementatieplan voor de organisatiestructuren, processen en systemen te vertalen.  Ze 

zijn met andere woorden geschikt voor het analyseren en ontwerpen van de business.  Dit geldt 

bijgevolg ook voor de VDML standaard. Daarenboven is deze nieuwe modelleertaal ontwikkeld om 

een brug te vormen tussen de in detail tredende procesmodellen en de high level 

strategiebeschrijvende waardemodellen (zoals het Business Model Canvas van Osterwalder en het 

Value Chain Model van Porter) van een onderneming.  

 

Om deze twee doelen en de eerder vermelde integratie tussen bestaande waardemodellen te 

realiseren, volstaat één type diagram niet. Dit was onder andere wel steeds het geval bij de eerder 

besproken waardemodellen. Zo heeft de Business Model Ontology van Osterwalder bijvoorbeeld 

enkel het Business Model Canvas nodig om de onderliggende focuspunten en concepten weer te 

geven. Het Value Network Analysis van Allee dient dan weer slechts beroep te doen op het Value 

Network Diagram. Hetzelfde geldt voor de andere bestaande value models. De VDML standaard 

daarentegen verenigt de verschillende waardevisies van deze modellen. Bijgevolg is één diagram niet 
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voldoende om dit alles weer te geven en bestaat de voorstelling van deze standaard dus uit 

meerdere diagrammen. Bovendien vroeg het OMG om een gespecialiseerde softwaretool te 

ontwikkelen, zodat de interne consistentie van deze diagrammen verzekerd kon worden. Hierdoor 

zijn de verschillende diagrammen onderling verbonden en kan van het ene diagram snel 

overgeschakeld worden naar het andere.  Het zijn echter deze verschillende diagrammen, met elk 

hun eigen focuspunten en concepten, en de onderlinge linken die ervoor zorgen dat het toepassen 

van de VDML standaard op een business enigszins ingewikkelder is dan voor de andere zeven 

waardemodellen. Daarom wordt hierna een eigen ontwikkeld stappenplan omschreven dat als 

leidraad kan dienen bij het ontwikkelen van de verschillende VDML-diagrammen. Aan de hand van 

dit stappenplan en de toepassing ervan op de gevallenstudie, zullen de voornaamste 

VDML-concepten en -technieken tevens verduidelijkt worden. Voor een volledig overzicht van VDML 

wordt verwezen naar de VDML submission aan het OMG (VDML submission, 2012). 

 

Vooraleer aan het stappenplan kan begonnen worden, dienen er eerst enkele typische 

VDML-concepten uiteengezet worden: 

- Collaboration: een verzameling van participants die samenwerken omwille van een 

gemeenschappelijk doel. Hier bestaan verschillende soorten in waaronder business network, 

community, organisation unit en capability method.  

- Participants: iedereen en alles dat een role kan vervullen in een collaboration, dit zijn 

meestal personen of andere collaborations 

- Role: het verwachte gedrag en bekwaamhedenprofiel van een participant in een bepaalde 

collaboration 

- Business item: alles wat van een aanbieder naar een ontvanger kan overgedragen worden, 

waardoor er waarde voor de ontvanger gecreëerd wordt. Dit kan gaan van producten en 

productonderdelen tot contracten en opdrachten. Business items kunnen dus zowel tastbaar 

als ontastbaar zijn, hetgeen sterk doet denken aan de definitie van een deliverable in een 

Value Netwerk Diagram van Allee.  

- Activity: het werk uitgevoerd door een participant die een zekere rol vervult in een 

collaboration 

- Capability: de bekwaamheid om een bepaald type werk uit te voeren en de gewenste waarde 

te leveren. 

 

De diagrammen die in wat volgt zullen getoond worden, werden verkregen dankzij de VDML-tool die 

het bedrijf Cordys (waaronder Henk De Man) aan het uitwerken is. Ondanks dat deze softwaretool 

zich nog volop in de ontwikkelingsfase bevindt, biedt het reeds een goed zicht op de standaard.  
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Stap 1: Business network structure diagram 

Eerst en vooral dienen de partijen die betrokken zijn in de waardecreatie geïdentificeerd te worden. 

Dit zijn doorgaans de onderneming voor wie het waardemodel ontwikkeld wordt, diens leveranciers, 

klanten en andere strategische partners. Deze participants vormen samen een business network. Een 

business network is bijgevolg een eerste soort collaboratie waarbij de betrokken partijen 

onafhankelijke entiteiten zijn. In Figuur 14 werd het business network structure diagram van Milkina 

weergegeven.  Er dient hierbij opgemerkt te worden dat omwille van de duidelijkheid enkel de 

aanbodzijde van Milkina in de melkindustrie getoond wordt. Indien men de volledige melkindustrie 

zou modelleren, zouden de illustrerende diagrammen immers te groot worden, waardoor ze 

moeilijker verstaanbaar dreigen te zijn. Aangezien de nadruk in dit hoofdstuk ligt op het uitleggen 

van de VDML-concepten, is het geoorloofd simpliciteit en duidelijkheid boven volledigheid te 

verkiezen.  

 

Figuur 14: Business network structure diagram van Milkina 

Zoals uit dit eerste diagram af te leiden is, zijn de betrokken participants van het melkindustrie 

business network de onderneming Milkina, de groothandels (zoals warenhuizen en industriëlen) en 

de eindconsumenten. Elk van deze vervult in dit netwerk een party role. Zo is Milkina de producent, 

en zijn de groothandel en eindconsumenten respectievelijk de first en second tier klanten. Bovendien 

zijn deze drie participants op zich ook collaborations. Zo is Milkina een organization unit. Dit is het 

gestructureerde en formele type van een collaboratie waar de verantwoordelijkheden voor activa 

vastgelegd zijn. De departementen van een onderneming vallen hier bijvoorbeeld onder, maar ook 

de onderneming zelf. De groothandels en eindconsumenten zijn daarentegen communities in dit 

model. Hier gaat het om een samenwerking van verschillende entiteiten omwille van 

overeenkomende interesses en een gemeenschappelijk doel, zonder dat verantwoordelijkheden 

worden opgedragen. Wanneer een VDML-model echter wordt opgesteld vanuit het perspectief van 

dergelijke groothandel, zal deze eerder een organization unit zijn en Milkina mogelijk een community 

als één van vele leveranciers. Dit onderscheid hangt met andere woorden af van het gekozen 

modelleerstandpunt. Naast organization units en communities kunnen ook individuele personen deel 
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uitmaken van het business network. In het business network structure diagram is bovendien ook te 

zien hoe elk soort collaboration zijn eigen icoontje heeft (links boven in elke participant-kader).  

Stap 2: Value proposition exchange diagram 

Nu men een zicht heeft op de betrokken participants, kan men overgaan tot het opstellen van een 

value proposition exchange diagram. Net zoals bij andere waardemodellen wordt de creatie en 

uitwisseling van waarde immers gezien als de kern van iedere onderneming. Het concept waarde 

staat hier voor een meetbaar voordeel dat aan een ontvanger geleverd wordt aan de hand van een 

business item. Deze waarde kan een eigenschap voorstellen die intrinsiek in het business item 

aanwezig is (zoals het gewicht of de samenstelling), maar ook andere voordelen verbonden aan het 

business item, denk maar aan de prijs van een product of dienst. Het value proposition exchange 

diagram toont echter niet de waardetoevoegingen van de individuele business items. Het geeft 

daarentegen een samenbundeling van deze waardes weer, namelijk de uitgewisselde value 

propositions (oranje vierkanten). Het is immers het geheel van verkregen waarden die de 

tevredenheid van een ontvanger bepaalt.  

 

Figuur 15: Value proposition exchange diagram van Milkina 

In Figuur 15 is het value proposition exchange diagram van Milkina te zien. Voor de constructie ervan 

begint men bij het toevoegen van de participants uit Stap 1. Vervolgens gaat men na welke van deze 

partijen waarde oplevert voor wie. In deze gevallenstudie zijn er twee types waardestromen op te 

merken. Enerzijds zijn er de value propositions die gebaseerd zijn op de aangeboden melkproducten. 

Zo levert Milkina goederen aan de groothandel (de first tier klanten), die ze op haar beurt verder 

verwerkt en aanbiedt aan de eindconsumenten (de second tier klanten). Vanuit de eindconsumenten 

en de groothandels vertrekken er bijgevolg geldstromen naar de voorgaande partij. Dit zijn de meest 

voor de hand liggende waardetoevoegingen. Anderzijds zijn er ook value propositions die te maken 
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hebben met overgedragen informatie. Opdat Milkina de gewenste melkproducten kan produceren, 

dient zij immers een idee te hebben van wat het precies is dat de groothandels willen. Echter, de 

groothandels zijn op hun beurt afhankelijk van de vraag van de eindconsumenten. Bijgevolg dient 

ook tussen deze partijen een informatiestroom plaats te vinden. Zodoende zijn er in totaal zes 

relevante value propositions bij het modelleren van Milkina’s bedrijfslogica: ‘producent product 

proposition’, ‘groothandel product proposition’, ‘eindconsument geld proposition’, ‘groothandel geld 

proposition’ , ‘groothandel informatie proposition’ en ‘eindconsument informatie proposition’.  

 

Per value proposition kan vervolgens bepaald worden wat het juist is dat de ontvangers waarderen 

aan de geleverde business items. Wanneer men bijvoorbeeld kijkt naar de ‘producent product 

proposition’ valt te besluiten dat groothandels voornamelijk geven om een eerlijke prijs, snelle 

productontwikkeling, overeenstemming met hun producteisen en voedselveiligheid. Deze aspecten 

van een value proposition noemt men de value proposition components. Aangezien het dus deze 

componenten zijn die de tevredenheid van de ontvanger bepalen, maakt de VDML-tool het mogelijk 

te bepalen wat de bronactiviteiten en metingen (measurements) zijn voor iedere component. Deze 

measurements worden verder behandeld in Stap 8.  

Stap 3: High level activity network diagram en role collaboration diagram 

Na het bepalen van de relevante value propositions kan men de waarde-uitwisselingen meer in detail 

modelleren. Stap 3 bestaat dan ook uit het opstellen van het high level activity network diagram en 

bijhorend role collaboration diagram. Beiden vertrekken opnieuw van de drie participants bepaald in 

Stap 1, maar in tegenstelling tot het value proposition exchange diagram, ligt de nadruk in deze 

derde stap op het modelleren van de uitgewisselde business items. Zoals reeds in de inleiding van dit 

hoofdstuk vermeld, kunnen business items zowel tastbaar als ontastbaar zijn. In de tool van Cordys 

kunnen ze daarnaast ook onderverdeeld worden in de types: informatie, materiaal, geld, resources 

en andere. Bij het hanteren van deze tool, zijn twee werkwijzen mogelijk. Ten eerste kan men  

beginnen met het creëren van het high level activity network diagram. Terwijl men dit diagram 

modelleert, wordt in de Cordys-tool het overeenkomstige role collaboration diagram immers 

tegelijkertijd automatisch opgebouwd. Het omgekeerde is ook mogelijk, maar een activity network 

diagram treedt meer in detail dan een role collaboration diagram, waardoor dit soms omslachtiger 

kan zijn. Deze logica volgend, wordt hierna eerst het high level activity network diagram besproken 

en nadien het high level role collaboration diagram.  

 

Om aan een high level activity network diagram te beginnen, plaats men een swim lane, gekend uit 

procesmodellen zoals BPMN, voor iedere participant uit Stap 1. Vervolgens gaat men na wat de 
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waardecreërende activiteiten zijn die elke participant uitvoert en welke de nodige inkomende en 

uitgaande business items zijn. In Figuur 16 worden activiteiten weergegeven door de lichtblauwe 

rechthoeken met afgeronde hoeken.  

 
Figuur 16: High level activity network diagram van Milkina 

De activiteit ‘verbruik product’ is bijvoorbeeld een relevante activiteit die de eindconsument 

uitvoert. Business items worden daarentegen voorgesteld met behulp van deliverable flows. Dit zijn 

de zwarte pijlen die van de ene activiteit naar de andere lopen met erboven de naam van het 

gerelateerde business item. Zo is het business item ‘product’ logischerwijs een input voor de activiteit 

‘verbruik product’. Door de producten te consumeren, vormen de eindconsumenten een mening 

over de aangekochte goederen. Het is de taak van de groothandels deze mening op te vangen en 

vervolgens te interpreteren (zie de activiteit ‘interpreteer consumentengedrag’). Bijgevolg is het 

business item ‘info over verbruik’ de output van ‘verbruik product’ en input voor ‘interpretatie 

consumentengedrag’. Ten slotte horen ook stores thuis in dit soort diagrammen. Stores worden 

weergegeven door omgekeerde driehoeken en stellen reservoirs van business items voor; ze 

ontvangen en houden business items vast totdat de volgende activiteit ze nodig heeft. Zo worden 

producten eerst opgeslagen in het magazijn van Milkina alvorens ze naar de juiste groothandel 

worden vervoerd. Nadat de groothandel ze heeft ontvangen en er waarde heeft aan toegevoegd 

(bijvoorbeeld door ze verder te verwerken), worden ze nogmaals opgeslagen totdat ze overhandigd 
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kunnen worden aan de eindconsumenten. Stores doen bijgevolg sterk denken aan de voorraadiconen 

bij Value Stream Mapping. 

 

Nadat het high level activity network diagram vervolledigd is, kan het automatisch opgestelde high 

level role collaboration diagram bekeken worden, te zien in Figuur 17. Hier worden enkel de 

participants en uitwisseling van business items weergegeven, zodat dit type diagram gelijkaardig is 

met het eerder besproken Value Network Diagram van Allee. Er is echter één verschil, namelijk dat 

de kleur van pijlen niet afhangt van het soort deliverable in onderstaand diagram. Hier staan rode 

pijlen namelijk voor het feit dat er tussen de twee betrokken activiteiten geen store geplaatst is en 

zwarte pijlen indien dit wel het geval is. Door het weglaten van de activiteiten en de stores, biedt dit 

diagram een zicht op de bedrijfslogica aan de hand van een hoger abstractieniveau in vergelijking 

met activity network diagrams.  

 
Figuur 17: High level role collaboration diagram van Milkina 

Ten slotte mag men bij het aanvullen van de diagrammen in deze stap een belangrijk aspect van 

VDML niet vergeten, namelijk het gebruiken en vervolledigen van de capability en business item 

libraries. Dit zijn immers – meestal gecategoriseerde – verzamelingen van alle capabilities 

(activiteiten) en business item definitions, die gebruikt kunnen worden in het VDML model. Libraries 

zorgen bijgevolg voor consistentie tussen de verschillende diagrammen. Ook wanneer verschillende 

personen aan eenzelfde VDML-model werken of indien verscheidene scenario’s (zie Stap 9: 

Scenario’s) worden uitgewerkt, zorgen libraries voor standaardisatie. Bijgevolg kan het modelleren 

productiever gebeuren en kunnen modellen en modelonderdelen beter vergeleken worden. Gebruik 

van libraries is technisch niet verplicht, maar het is bijgevolg wel aan te raden. Elke keer wanneer 

men een activiteit of business item toevoegt aan een diagram, is het daarom verstandig eerst de 

passende library te raadplegen. Is de bedoelde activiteit of business item hier reeds gedefinieerd, dan 

gebruikt men deze definitie; indien niet, dan voegt men een nieuwe definitie toe. Nadat alle VDML 

modellen gemaakt zijn, zullen deze libraries volledig zijn (zie Stap 7: Capability en business item 



38 
 

libraries) en zijn deze vervolgens beschikbaar voor volgende diagrammen, modelversies of 

vergelijkbare modelleeroefeningen in het bedrijf. 

Stap 4: Low level activity network diagrams en role collaboration diagrams 

Het zal misschien reeds opgevallen zijn dat de activiteiten uit het high level activity network diagram 

van de vorige stap vrij ruim gedefinieerd zijn. Zo behoeven de activiteiten ‘verwerking producteisen’ 

en ‘beheer uitvoering’ van Milkina bijvoorbeeld verdere diepgang om de bedrijfslogica volledig te 

kunnen weergeven en begrijpen. Dit wordt in deze activiteiten weergegeven aan de hand van een 

expand button (vierkantje met een plusteken in). Men zegt dat deze activiteiten werk delegeren naar 

een capabilty method. Een capability method is het vierde en laatste type collaboration en wordt 

gedefinieerd als een herbruikbare routine voor het uitvoeren van activiteiten. Zo delegeert de 

activiteit ‘verwerking producteisen’ het werk naar de capability method ‘producteisen verwerken’. 

Om het werk in deze capability method te kunnen uitvoeren, bestaat deze op zijn beurt ook uit 

activiteiten, namelijk ‘verwerking mogelijkheden en ‘aanvaarding producteigenschappen’. Een 

overzicht hiervan is terug te vinden in Figuur 18.  

 

Figuur 18: Overzicht activities en capability methods van ‘verwerking producteisen 

Merk op dat verschillende activiteiten werk kunnen delegeren naar eenzelfde capability method. Los 

van deze gevallenstudie kunnen bijvoorbeeld de activiteiten ‘beheer proefproductie’ en ‘beheer 

continue productie’ gebruik maken van de capability method ‘producten vervaardigen’ (VDML 

manufacturing use case, 2012). Er is bijgevolg dus niet steeds sprake van een één-op-één verband.   

 

Hetzelfde kan gedaan worden voor de high level activiteit ‘beheer uitvoering’. Een gelijkaardig 

overzicht aan Figuur 18 hiervoor is terug te vinden in Bijlage 2.1. Zo bekomt men in totaal drie 

capability methods. Deze vierde stap bestaat er dan ook in de activity network diagrams en role 

Low level activities 
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collaboration diagrams op te stellen voor elk van deze capability methods. Dit gebeurt op dezelfde 

werkwijze als in Stap 3. Het enige verschil is dat een bijkomend symbool gebruikt wordt, namelijk de 

naar rechts gerichte driehoek. Deze symbolen worden input en output port delegations genoemd en 

duiden respectievelijk aan dat een business item vanuit een ander activity network diagram bekomen 

wordt of dat een business item in een ander activity network verbruikt wordt. Op deze manier 

worden de verschillende activity network diagrams met elkaar verbonden. Een voorbeeld van een 

low level activity network diagram en bijhorend role collaboration diagram voor de ‘producteisen 

verwerken’ capability method zijn weergegeven in Figuur 19 en Figuur 20. Dergelijke figuren voor de 

andere twee capability methods kan men aantreffen in Bijlage 2.2 tot 2.5. 

 
Figuur 19: Low level activity network diagram ‘producteisen verwerken’ van Milkina 

 
Figuur 20: Low level role collaboration diagram ‘producteisen verwerken’ van Milkina 

Aan de hand van deze figuren valt het op dat niet enkel de activiteiten meer gedetailleerd worden, 

ook de participants worden specifieker. Zo vindt men niet langer Milkina terug in deze low level 

diagrammen, maar krijgen de verantwoordelijke werknemers een plaats. Dit doet denken aan de 

REA-modellen, hetgeen vanzelfsprekend is aangezien P. Hruby van REA Technologies één van de 

VDML submitters is.  

 

In deze vierde stap mag tot slot opnieuw niet vergeten worden de libraries te controleren en aan te 

vullen waar nodig.  
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Stap 5: Organization structure diagram 

Momenteel heeft men dankzij de vorige stappen reeds een goed zicht op de waardecreërende 

uitwisselingen zowel tussen Milkina en haar klanten als binnenin Milkina zelf. Het is dan ook tijd om 

eens te kijken uit welke afdelingen de onderneming is opgebouwd. Het zijn immers deze afdelingen 

die capabilities leveren en dus de activiteiten uit Stap 3 en 4 mogelijk maken. Zo zijn de relevante 

afdelingen voor Milkina: ‘Sales & Delivery’, ‘Productie & Labo’ en ‘Planning’. Figuur 21 geeft deze 

weer in een organization structure diagram.  

 

Figuur 21: Organization structure diagram van Milkina 

De afdelingen bestaan logischerwijs elk uit individuele participants en zijn bijgevolg collaboraties. 

Aangezien het hier gaat om het gestructureerde en formele type collaboratie, kunnen we ze opnieuw 

omschrijven als organization units, net zoals de onderneming zelf. Bovendien wordt de rol van iedere 

collaboratie beschreven, respectievelijk departement 1, 2 en 3, gelijkaardig als in het business 

network structure diagram ontwikkeld in Stap 1. Ze worden hier echter geen party roles genoemd, 

maar positions.  

 

Ter afsluiting van Stap 5 dient er opgemerkt te worden dat Milkina uiteraard uit nog andere 

afdelingen bestaat, te zien in het Value Chain Model. Echter, zoals reeds in Stap 1 aangekondigd, 

worden de VDML-modellen enkel opgebouwd rond de aanbodzijde van Milkina en dit om de 

begrijpbaarheid van de VDML-concepten voor de lezer te verzekeren.  

Stap 6: Capability management diagrams 

De informatie bekomen uit de drie voorgaande stappen, wordt in Stap 6 gebruikt om een capability 

management diagram op te stellen en dit voor iedere organization unit uit het organization structure 

diagram. Zulk capability management diagram geeft namelijk aan welke capability offers een 

afdeling aanbiedt opdat de bedrijfsactiviteiten kunnen uitgevoerd worden. Onder een capability offer 

verstaat men dus het vermogen om een bepaald type werk uit te voeren en de bijhorende gewenste 
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waarde te leveren, zoals ingericht en gemanaged door een specifieke aanbieder, i.e. door een 

organization unit. Om dit te kunnen realiseren dient elke organization unit beroep te doen op 

capability methods en/of resources. Zoals reeds in Stap 4 uitgelegd, zijn de eerstgenoemde een meer 

in detail gaande specificatie van hoe een capability offer geleverd wordt. Wanneer men aan de hand 

van de VDML-tool modelleert, kan men dan ook vanuit een capability method in het capability 

management diagram snel overschakelen naar het activity network diagram van deze capability 

method. De laatstgenoemden, de resources, geven daarentegen enkel weer wat gebruikt of verbruikt 

wordt in een activiteit of capability, maar treden verder niet in detail. Dit kan wenselijk zijn indien 

men het niet gepast vindt een capability method  te gebruiken. Als voorbeeld werd in Figuur 22 het 

capability management diagram van de organization unit ‘Productie & Labo’ opgenomen. 

 

Figuur 22: Capability management diagram ‘Productie & Labo’ van Milkina 

In deze figuur stellen de groene rechthoeken met afgeronde hoeken de capability offers voor. De 

capability methods worden dan weer afgebeeld door de roze rechthoeken, verbonden met het 

bijhorende capability offer via stippellijnen. De omgekeerde driehoeken staan, net zoals in de activity 

network diagrams, symbool voor resource stores. Wanneer er een cirkelvormige pijl in de driehoek 

staat, wijst dit erop dat het gaat om herbruikbare resources en wordt de store een pool genoemd. 

Ook de stores en pools worden verbonden met de juiste capability offer aan de hand van 
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stippellijnen. Op deze manier wordt een overzicht bekomen van de high en low level activiteiten van 

Milkina en van hoe en door welke afdeling deze gerealiseerd kunnen worden. Om deze stap af te 

sluiten, kan men daarom besluiten dat waar activity network diagrams focussen op de flow van 

business items, capability management diagrams daarentegen draaien rond de 

verantwoordelijkheden van iedere organization unit.  

 

Voor de volledigheid werden de capability management diagrams voor de organization units ‘Sales & 

Delivery’ en ‘Planning’ geplaatst in respectievelijk Bijlage 3.1 en 3.2.   

Stap 7: Capability en business item libraries 

Gedurende het opstellen van de activity network diagrams en capability management diagrams 

wordt geacht rekening te houden met de libraries. De voordelen hiervan werden immers reeds op 

het einde van Stap 3 aangegeven. Zo moet er, wanneer men een business item of activiteit aan een 

diagram wilt toevoegen, gecontroleerd worden of deze niet al eens eerder werd gebruikt. Indien er 

inderdaad al een overeenkomstige definitie in de library bestaat, is het aangewezen deze opnieuw te 

gebruiken. Zo voorkomt men dat dezelfde capabilities of business items meerdere keren met 

verschillende benamingen worden gedefinieerd. Het bevordert met andere woorden de consistentie 

binnenin de waardemodellen en het hergebruiken van capabilities tussen afdelingen en 

ondernemingen. Indien het gewenste business item of de juiste activiteit nog niet terug te vinden is 

in de library, dient het aan de lijst toegevoegd te worden aan de hand van een duidelijke definitie. 

Stap 7 bestaat er dan ook in de libraries als compleet te beschouwen, aangezien er reeds in de vorige 

stappen aan gewerkt werd.  

 

Figuur 23 geeft de op deze manier bekomen capability library diagram van Milkina weer. Dankzij dit 

diagram bekomt men een goed zicht op de hiërarchie van de capabilities/activiteiten. Wanneer men 

bijvoorbeeld kijkt naar de ‘producteisen’ capability categorie, ziet men dat deze één hoofdactiviteit 

bevat namelijk ‘verwerking producteisen’. Deze hoofdactiviteit bestaat echter op een lager niveau uit 

twee subactiviteiten, namelijk ‘verwerking mogelijkheden’ en ‘aanvaarding producteigenschappen’. 

Ter verduidelijking kan aan elke capability/activiteit een code worden gegeven, bijvoorbeeld U01 

voor ‘beheer orders’. De lower level activiteit ‘planning orders’ kan vervolgens een daarop 

verdergaande code dragen, namelijk U01.1. Deze manier van codering bevordert de begrijpbaarheid 

van de capability-structuur.  



43 
 

 
Figuur 23: Capability library diagram van Milkina 

Op gelijkaardige wijze wordt de business item library bekomen. Opnieuw kunnen categorieën 

toegevoegd worden opdat het doorzoeken van de library vereenvoudigd wordt. In tegenstelling tot 

een capability library is er echter geen diagram voorzien om een gestructureerd overzicht te geven 

van de toegevoegde business items. Hier is niet meteen behoefte aan, aangezien er geen sprake is 

van een hiërarchie binnen business item definitions. Een overzicht van de gemodelleerde business 

items voor de Milkina gevallenstudie is terug te vinden in Bijlage 4.  

Stap 8: Value measurements 

Deze voorlaatste stap bouwt enigszins verder op wat reeds kort aangehaald werd in Stap 2, namelijk 

dat een value proposition bestaat uit verschillende value proposition components. Zo is een ‘eerlijke 

prijs’ bijvoorbeeld een component van de ‘producent product proposition’. Aangezien deze 

componenten zo belangrijk zijn voor de tevredenheid van de klanten, is het aangewezen dat het 

VDML-model bijhoudt hoe deze gemeten kunnen worden. Dit gebeurt aan de hand van het 

definiëren van measures. Een measure is met andere woorden een methode dat toelaat een 

eigenschap van iets te karakteriseren door er een kwantificatie of kwalificatie aan te koppelen. Het 

resultaat hiervan noemt men een measurement. Op deze manier is ‘product prijs’ een geschikte 

measurement voor de value proposition component ‘eerlijke prijs’. De inspiratie voor deze concepten 
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werd gehaald uit Software Metrics Meta-Model (SMM, 2012), uitgebracht door het OMG. Bovendien 

bestaat er, net zoals voor capabilities en business items, ook voor measures een library om de 

definities bij te houden en te hergebruiken. 

 

Het is daarnaast belangrijk op te merken dat de verschillende measures (en dus measurements) niet 

onafhankelijk van elkaar zijn. Zo wordt de ‘productprijs’ bijvoorbeeld beïnvloed door de ‘productkost’ 

en de gekozen ‘winstmarge’. De ‘productkost’ hangt op zijn beurt dan weer af van het vereiste 

niveau van ‘voedselveiligheid’. Hoe meer procedures en activiteiten er immers ingezet worden om 

deze te bewaken, hoe meer kosten men maakt om het melkproduct te produceren. Het is dan ook 

interessant om deze invloeden een plaats te geven in VDML. Dit gebeurt aan de hand van een 

measurement dependency diagram, voor Milkina te zien in Figuur 24. Hier stellen de blauwe 

rechthoeken de measured characteristics (en hun measurements) voor en de pijlen de onderlinge 

invloeden. Een plusteken wijst erop dat als de ene measurement (aan de pijlstaart) verandert, de 

andere (aan de pijlpunt) in dezelfde zin mee verandert. Een minteken duidt op een verandering in 

tegengestelde zin van de laatstgenoemde.  

 

Figuur 24: Measurement dependency diagram van Milkina 

Dit diagram werd met behulp van een tekentool gemodelleerd, aangezien dit nog niet mogelijk is in 

de VDML-tool. Indien het echter gerealiseerd wordt, zou het mogelijk moeten zijn om voor iedere 
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measurement te bekijken welke activiteiten aan de oorsprong liggen en omgekeerd.  Zo wordt de 

measurement ‘overeenkomst met producteisen’ voor het merendeel bepaald door de activiteit 

‘verwerking producteisen’ en de measurement ‘levertijd product’ onder andere door ‘aflevering 

product’. Op deze manier zou met behulp van de tool eenvoudig kunnen bekeken worden welke 

activiteiten cruciaal zijn voor het optimaliseren van de klantentevredenheid, hetgeen centraal staat 

in het modelleren van de bedrijfslogica.  

Stap 9: Scenario’s 

Ten slotte is het mogelijk om met VDML meerdere scenario’s te definiëren. Een scenario is een 

bepaalde situatie waar een zekere set measurements van toepassing zijn. Dit impliceert dat 

verschillende scenario’s in eenzelfde model, een uiteenlopende verzameling van measurements, 

capability methods en/of resources kunnen hebben en dat de nadruk dus kan liggen op andere 

waardetoevoegingen. Mogelijke scenario’s zijn bijvoorbeeld een prijsbewuste klant tegenover een 

kwaliteitsbewuste; verschillende productielijnen zoals UHT-melk tegenover pudding; het AS IS 

scenario tegenover een mogelijk TO BE scenario; etc.. VDML laat bijgevolg toe de 

tevredenheidniveaus van verschillende potentiële scenario’s na te gaan en zo de activiteiten op te 

sporen die verantwoordelijk zijn voor mogelijke verschillen. Deze stap is dan ook belangrijk voor het 

management van een onderneming, aangezien zij zo alternatieve bedrijfsplannen kan onderzoeken 

en evalueren.   

 

Na het modelleren van deze negen stappen bekomt men een volledig VDML-model. Het bevat dus 

een business structure diagram, value proposition exchange diagram, high level activity network 

diagram en role collaboration diagram, low level activity network diagrams en role collaboration 

diagrams, organization structure diagram, capability management diagrams, capability en business 

item libraries, measurement dependency diagram en eventueel meerdere scenario’s. Ter afsluiting 

van dit hoofdstuk werden in Figuur 25 de belangrijkste VDML-concepten en onderlinge verbanden 

nogmaals weergegeven. In Hoofdstuk 5 zal VDML vervolgens aan een kritisch onderzoek 

onderworpen worden.  
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Figuur 25: Overzicht belangrijkste VDML-concepten
2
 

5. VDML: kritische bespreking 

In dit hoofdstuk wordt de kennis die tot nu toe vergaard werd, geïntegreerd. Eerst en vooral wordt 

terug gekeken naar Hoofdstuk 1.  Daar werden namelijk de negen vereisten die het OMG 

formuleerde in de RFP omtrent de nieuwe value modeling standaard uit de doeken gedaan. Nu de 

conceptuele analyse van VDML achter de rug is en hier bijgevolg een goede kennis van werd 

opgebouwd, kan bestudeerd worden hoe deze standaard precies aan de negen vereisten voldoet. 

Nadien wordt de tweede doelstelling van deze Masterproef besproken, namelijk: kan de nieuwe 

standaard de zeven reeds bestaande waardemodellen vervangen? Om dit tot een goed einde te 

brengen, zullen Hoofdstuk 3 en 4 met elkaar vergeleken worden. Vooral de toepassingen op de 

Milkina gevallenstudie bieden hierbij een goede leidraad.  

5.1 Voldoet VDML aan de negen RFP vereisten? 

Hieronder wordt geëvalueerd of de voorgestelde VDML standaard wel degelijk aan de negen RFP 

vereisten van het OMG voldoet. Deze waren achtereenvolgens: een MOF metamodel voorstellen, 

value differentiators incorporeren, capability analysis toelaten, voldoende detail weergeven, tussen 

verschillende abstractieniveaus kunnen overschakelen, prestatie- en kostenvariabelen bevatten, 

relaties met andere ondernemingen tonen, events en constraints modelleren en ten slotte eigen 

specificaties kunnen toevoegen. Het nagaan van deze negen voorwaarden is relevant, aangezien op 

deze manier het nut van vele VDML-elementen en -diagrammen bijkomend verduidelijkt zal worden.  

                                                           
2
 Bron: Value Delivery Modeling Language MoD Workshop, 21 novenmber 2012 
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5.1.1 MOF metamodel 

Op de eerste vereiste, namelijk dat de standaard een MOF metamodel dient te zijn, kan niet dieper 

worden ingegaan. Het volstaat hier te vermelden dat aan deze vereiste voldaan is. 

5.1.2 Value differentiators 

De mogelijkheid om differentiators te bepalen en dus een overzicht te hebben van de aspecten 

waaraan klanten waarde hechten, is de tweede RFP vereiste. Dit is terug te vinden in het value 

proposition exchange diagram. Men kan immers in de eigenschappen van een value proposition 

aanduiden welke de value proposition components zijn. Zo wordt een opsomming verkregen van 

welke aspecten de klantentevredenheid het sterkst beïnvloeden. Bovendien kan het VDML-model 

bijhouden hoe deze componenten het best gemeten worden (measures) en wat de resultaten van 

deze metingen zijn (measurements). Wanneer het daarenboven mogelijk wordt een measurement 

dependency diagram te modelleren in de VDML-tool, kunnen de measurements van elke value 

proposition en de onderlinge verbanden ook grafisch worden voorgesteld.  

Ook het koppelen van verantwoordelijke activiteiten aan deze measurements en value proposition 

components, is een concreet plan voor de nabije toekomst. Het OMG verwacht immers dat het 

mogelijk moet zijn om de bronactiviteiten en –capalitities van de differentatiors te achterhalen. Dit 

zou mogelijk zijn aan de hand van de measurement properties in het measurement dependency 

diagram. Omgekeerd zou het interessant zijn te modelleren welke measurements bij een zekere 

activiteit horen. Om dit grafisch weer te geven kan bijvoorbeeld in een activity network diagram bij 

de cruciale activiteiten een value add-symbool geplaatst worden met de definitie van het 

measurement erbij, zoals afgebeeld in Figuur 26. Hier is reeds sprake van in enkele documenten 

omtrent VDML (VDML submission, 2012), (VDML manufacturing use case, 2012), maar het werd nog 

niet concreet ingevoerd in de gebruikte VDML-tool.  

 

Figuur 26: Value add in activity network diagram 

Men kan voor de tweede OMG vereiste besluiten dat differentiators reeds opgesomd kunnen 

worden met behulp van de VDML-tool, maar dat bijkomende inspanningen nodig zijn voor het 

grafisch weergeven van de value proposition measurements en het afbeelden van value adds bij 

activiteiten.  
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5.1.3 Capability analysis 

Het definiëren van capabilities en vastleggen van relevante capability-eigenschappen zoals 

omschreven in de derde vereiste, is goed onderbouwd in VDML en in de softwaretool van Cordys. Zo 

kan via de capability library een definitie aan elke capability gegeven worden, samen met het 

specificeren van inputs, outputs, measures, attributen, etc.. Het capability library diagram laat 

bovendien toe de hiërarchie van capabilities duidelijk te structureren. Via capability management 

diagrams kan bovendien weergegeven worden welke organization unit verantwoordelijk is voor een 

capability offer en hoe deze offer door een capability method of door resources uitgevoerd wordt. Op 

deze manier kan ook bepaald worden in welke organization units een capability offer allemaal 

gevraagd wordt. Eenzelfde capability kan immers bruikbaar zijn voor meerdere organization units. 

Vervolgens kan men voor deze capability verschillende scenario’s maken, waarin telkens de 

aanbiedende organization unit verschilt. Er kunnen met andere woorden verschillende TO BE 

situaties gemodelleerd worden om uit te maken welke organization unit de gedeelde capability het 

best aanbiedt en hoe men dus de allocatie van deze capability kan optimaliseren.  

5.1.4 Voldoende detail 

Ten vierde moet het VDML-model voldoende gedetailleerd zijn, opdat de operationele zijde van de 

bedrijfslogica kan weergegeven worden. Tegelijk dient ook de aggregatie van concepten mogelijk te 

zijn om hogere niveaus van abstractie te bekomen. Hieraan wordt voldaan door zowel het high level 

activity network diagram en role collaboration diagram als de low level equivalenten te modelleren. 

Het high level activity network diagram is vooral geschikt voor strategische beslissingen, aangezien zij 

weergeven wat de onderneming zelf doet en welke activiteiten de strategische partners (zoals 

klanten, leveranciers en subcontractors) uitvoeren. In het high level role collaboration diagram kan 

dan weer snel geëvalueerd worden of de uitwisseling van business items ongeveer gelijk en eerlijk 

verdeeld is. Krijgt iedere participant iets waardevols terug in ruil voor wat hij aanbiedt? De low level 

versies treden daarentegen meer in detail en zijn daardoor nuttig om operationele beslissingen te 

nemen. Zo kan aan de hand van het bestuderen van de bedrijfsactiviteiten, deliverable flows en 

stores bepaald worden welke medewerkers verantwoordelijk zijn voor welke activiteiten en hoe deze 

mensen onderling van elkaar afhankelijk zijn. Een input voor de ene werknemer is namelijk een 

output van een andere werknemer. Opnieuw kunnen op beide levels scenario’s worden 

gemodelleerd om de optimale TO BE-situatie te onderzoeken.  

5.1.5 Voldoende abstractieniveaus  

Naast het bevatten van zowel strategische als operationele lagen, is ook het mogelijk maken van 

verschillende invalshoeken van belang. Zo kan het weleens wenselijk zijn enkel de geaggregeerde 

waarde-uitwisselingen tussen business network partijen te bekijken. Dit kan aan de hand van een 
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value proposition exchange diagram. Bijgevolg is dit het hoogste abstractieniveau aangezien enkel 

afgebeeld wordt welke partners waarde aanbieden aan welke andere partners. Wilt men 

daarentegen de flow van de individuele business items tussen deze partners of tussen partijen 

binnenin de onderneming observeren, dan doet men een beroep op een role collaboration diagram. 

Wanneer men de bedrijfslogica nog meer in detail wilt analyseren en dus ook waarde hecht aan de 

activiteiten van elke partij en de stores tussenin, is een activity network diagram dan weer een goed 

hulpmiddel. Zodoende is het mogelijk van de ene abstractiegraad naar de andere over te schakelen, 

afhankelijk van welk diagram het meest bruikbaar blijkt, en dit zowel binnenin het business network 

als binnenin één onderneming.  

5.1.6 Prestatie- en kostenaspecten 

De zesde RFP vereiste stelt dat gegevens over prestaties en kosten van activiteiten bijgehouden 

kunnen worden om zo de invloed op de klantentevredenheid te kunnen observeren. Dit is mogelijk 

door value contribution data aan de hand van value measures en measurements  toe te voegen aan 

het VDML-model. Op deze manier kan de invloed ervan op de klantentevredenheid nagegaan 

worden. 

5.1.7 Relaties met andere ondernemingen 

Een volgend belangrijk aspect dat aanwezig moet zijn in VDML is het weergeven van de relaties met  

partners, zoals leveranciers, klanten en andere strategische allianties, en dit opnieuw op 

verschillende abstractieniveaus. Op het hoogste abstractieniveau geeft men zo enkel de betrokken 

partijen in een business network weer. Dit is mogelijk aan de hand van een business network 

structure diagram. Hier wordt gespecificeerd of een partij een organization unit (bijvoorbeeld een 

onderneming of afdeling/departement van een onderneming) of een community is. Bovendien 

worden de bekwaamheden van een partij aangeduid aan de hand van het toekennen van rollen. 

Indien men de samenwerking enigszins meer in detail wilt bekijken, kan men beroep doen op een 

value proposition exchange diagram. Hier worden namelijk de geaggregeerde waarde-uitwisselingen, 

de value propositions, tussen de partijen weergegeven.  Nog een stap verder kan men een role 

collaboration diagram opstellen. Hier worden de value propositions opgesplitst in de business items 

die daadwerkelijk tussen de partijen uitgewisseld worden. Zoals reeds eerder aangehaald kunnen dit 

zowel tastbare (goederen, geld, etc.) als ontastbare (kennis, overeenkomsten, etc.) business items 

zijn. Het meest gedetailleerde zicht op een business network is ten slotte een high level activity 

network diagram. Deze beeldt immers niet enkel de business items af, maar ook de bijhorende 

activiteiten die elke partij uitvoert en de stores tussenin. Bijgevolg verkrijgt men dankzij dit laatste 

diagram een goed overzicht op de verantwoordelijkheden van iedere partij en impliciet van de 

volgorde waarin zij van elkaar afhankelijk zijn.  
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5.1.8 Events en constraints 

Met behulp van activity network diagrams kunnen in een VDML-model bovendien ook events en 

constraints behandeld worden. Zo stellen activities de events voor, aangezien zij de timing en 

throughput van value chain activiteiten bepalen. Dit houdt onder andere in dat de volgorde van de 

activiteiten impliciet weergegeven wordt in een activity network diagram. De constraints worden dan 

weer voorgesteld door deliverables flows. Deze flows bepalen namelijk welke inputs een activiteit 

vereist, opdat het werk kan uitgevoerd worden, en vanwaar in de onderneming deze inputs 

afkomstig zijn. Zo worden ook beperkingen aan activiteiten opgelegd.  

5.1.9 Eigen specificaties 

Ten slotte hecht het OMG belang aan de mogelijkheid voor gebruikers om additionele capability en 

dependency eigenschappen toe te voegen. Dit kan bijvoorbeeld door gekozen measures bij value 

proposition components te plaatsen. Op deze manier bepaalt de gebruiker zelf hoe hij de 

toegevoegde waarde wilt meten. Bovendien kunnen bij elk VDML-element attributen gespecificeerd 

worden. Hier is de gebruiker vrij te kiezen aan welke informatie hij waarde hecht en dus wilt 

bijhouden in het model.  

Na het overlopen van de vereisten die het OMG stelt, kunnen we besluiten dat VDML reeds alle 

negen vereisten invult. Ook de Cordys softwaretool voldoet reeds aan het merendeel van de 

voorwaarden, ondanks dat deze nog in zekere mate in ontwikkeling is. Er wordt bijgevolg nog wat 

aan de tool gesleuteld, opdat deze alle VDML-concepten bevat en bovendien ook eenvoudig en 

intuïtief in gebruik is.  

5.2 Kan VDML de bestaande waardemodellen vervangen? 

Nu men een uitgebreid zicht heeft op zowel de bestaande waardemodellen (uit Hoofdstuk 3) als op 

VDML (uit Hoofdstuk 4), kan het tweede onderzoeksdoel behandeld worden, namelijk onderzoeken 

of VDML voldoende concepten bevat om de zeven eerder besproken value models te vervangen. Het 

OMG beschouwt het immers als een minpunt dat er reeds vele uiteenlopende waardemodellen 

bestaan, maar dat er nog geen gemeenschappelijke taal en tool ontwikkeld werden om ze te 

verenigen. Door dit gebrek aan integratie is het immers niet mogelijk eenvoudig tussen verschillende 

bedrijfsperspectieven of abstractieniveaus te wisselen. Daarom wordt geacht dat de voorgestelde 

standaard de verschillende standpunten van deze waardemodellen bevat. In wat volgt zal dan ook 

bestudeerd worden of dit inderdaad het geval is. Met andere woorden, kan elk van de zeven 

waardemodellen uit Hoofdstuk 3 teruggevonden worden in VDML, zodat het niet nodig is deze 

afzonderlijk te modelleren? 
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5.2.1 Value Chain Model van Porter 

Eerst wordt het Value Chain Model van Porter onder de loep genomen. Kort samengevat geeft dit 

model drie aspecten van een onderneming weer, namelijk de primaire activiteiten, de secundaire 

activiteiten en de bedrijfsstrategie om een positieve margin te bekomen. Het is bijgevolg duidelijk 

dat de nadruk in een Value Chain Model voornamelijk ligt op het in kaart brengen van activiteiten en 

dit volgens gestandaardiseerde categorieën. In een VDML-model zijn het vooral de primaire 

activiteiten die duidelijk terug te vinden zijn, met name in de activity network diagrams. Hier kan 

men immers duidelijk aangeven welke goederen van welke leverancier verworven worden (inbound 

logistics), welke activiteiten op deze goederen worden uitgevoerd om ze tot een gewenst 

eindproduct of –dienst te transformeren (operations), hoe deze goederen geleverd worden en aan 

welke klanten (outbound logistics), welke stappen nodig zijn voor de verkoop van eindproducten 

(marketing & sales) en welke activiteiten uitgevoerd worden om de klantenservice te optimaliseren 

(service). Een overzicht van de overeenkomsten tussen het Value Chain Model en het high level 

activity network diagram van Milkina zijn aangeduid in Figuur 27. Merk op dat de inbound logistics 

van Milkina niet werden weergegeven in het onderstaande VDML-model, maar dat dit wel perfect 

mogelijk is. Daarenboven kan de gebruiker zelf kiezen of hij al dan niet dieper ingaat op de 

activiteiten en deze dus uitwerkt in een lower level activity diagram. Zo is in Bijlage 2.4 bijvoorbeeld 

de uitwerking van de operations activiteit te zien voor Milkina aan de hand van een low level activity 

network diagram.  

 

Figuur 27: Overeenkomsten Value Chain Model en high level activity diagram van Milkina 

Operations 
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Ook de secundaire activiteiten procurement en technology development kunnen aan de hand van een 

low level activity network weergegeven worden. Een voorbeeld van deze laatste is onder andere 

terug te vinden in (VDML Manufacturing Use Case, 2012). Al deze activiteiten kunnen bovendien 

gestandaardiseerd worden door het gebruik van een capability library. De derde secundaire 

activiteit, firm infrastructuur, geeft weer hoe de onderneming opgebouwd is en is bijgevolg niet 

modelleerbaar via activity network diagrams. Hier bestaat echter een geschikter VDML-diagram 

voor, namelijk het organization structure diagram. Deze geeft immers visueel weer uit welke 

afdelingen de onderneming bestaat. Tot slot valt human resource management nog onder Porters 

secundaire activiteiten. Medewerkers en onderlinge afhankelijkheden kunnen in een VDML-model 

weergegeven worden met behulp van een low level activity network diagram of role collaboration 

diagram. Indien men echter dieper op het management van deze medewerkers wilt ingaan, schiet 

een VDML-model tekort. Zo kunnen HRM-concepten zoals jobrotation en bonussystemen 

bijvoorbeeld niet gemodelleerd worden. VDML is immers ongeschikt om strategische beslissingen uit 

te schrijven. Het houdt enkel de beslissingen ervan bij via het modelleren van activiteiten, stores, 

value propositions, measures, etc.. Het is bijgevolg ook niet mogelijk om het derde Porter-aspect te 

beschrijven in een VDML-model, namelijk de strategie om een positieve margin te bekomen. De 

resultaten van de gekozen strategie schemeren opnieuw wel door in de gebruikte VDML-concepten, 

maar de strategie zelf kan niet in woorden beschreven worden zoals in het Value Chain Model.  

 

Er kan besloten worden dat het mogelijk is Porters activiteiten te modelleren in een VDML-model, 

maar dat dit niet geldt voor de strategische ideeën achter de activiteiten. Daarenboven kan geen 

onderscheid gemaakt worden tussen primaire en secundaire activiteiten, hetgeen wel duidelijk 

aanwezig is in een Value Chain Model.  

5.2.2 Business Model Ontology van Osterwalder 

In tegenstelling tot de activiteitencategorieën van Porter die grotendeels terug te vinden zijn in de 

VDML activity network diagrams, zijn de negen buidling blocks van Osterwalder verspreid over 

meerdere diagrammen te herkennen. Zo is de eerste building block, de value proposition, duidelijk 

vergelijkbaar met de value propositions in een VDML value proposition exchange diagram. Het enige 

verschil tussen beiden is dat een Business Model Canvas enkel de value propositions aan de klanten 

voorstelt, terwijl VDML dit concept meer uitbreidt en zodoende de value propositions tussen alle 

value network partijen weergeeft. In een Business Model Canvas worden de twee types van value 

network partijen bovendien weergegeven in aparte building blocks, namelijk customer segments (de 

klanten) en key partnerships (de leveranciers, strategische allianties, etc.). Gelijkaardig wordt in 

VDML de functie van iedere betrokken partij aangeduid door middel van rollen in het business 
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network structure diagram. Bijgevolg zijn deze customer segments en key partnerships eveneens 

terug te vinden in het VDML value proposition exchange diagram, high level role collaboration 

diagram en high level activity network diagram. Vervolgens zijn ook de key activities en key resources 

building blocks weergegeven door middel van VDML. Zij maken immers de uitvoering van de value 

propositions mogelijk, vergelijkbaar met capabilities, activiteiten, capability methods en stores in 

VDML. Deze building blocks komt men bijgevolg tegen in high en low level activity network diagrams 

en capability management diagrams. Een overzicht van de key activities in het value network is 

daarenboven terug te vinden in het capability library diagram. Het vijfde en zesde Business model 

Canvas building Block die in VDML aanwezig zijn, zijn cost structure en revenue stream. Kosten en 

opbrengsten kunnen namelijk gezien worden als value proposition components en worden dus 

gemeten aan de hand van measures en measurements. Deze twee building blocks zijn trouwens ook 

herkenbaar in de zesde vereiste van het OMG, namelijk de mogelijkheid om prestatie- en 

kostenaspecten van activiteiten bij te houden. Ten slotte zijn er nog twee building blocks die niet 

expliciet modelleerbaar zijn in VDML, namelijk customer relationships en channels. Ondanks dat er 

geen directe link is met VDML-concepten, kunnen beide building blocks wel impliciet afgeleid worden 

uit het high level activity network diagram en bijhorend role collaboration diagram. Zo kan immers 

op basis van de activiteiten tussen een onderneming en haar klanten opgemaakt worden welk soort 

contact zij hebben, indien er al rechtstreeks contact is. Op gelijkaardige wijze kan impliciet duidelijk 

worden hoe een onderneming haar klanten tracht te bereiken. Opnieuw duiden activiteiten en 

deliverable flows aan of er sprake is van directe of indirecte distributie. Een overzicht van de 

besproken gelijkenissen werd in Tabel 5 opgenomen. 

 

BMO building block VDML-concept VDML-diagram* 

Value proposition Value proposition 2 

Customer segment Community, organization unit, participant 1,2,3 en 4 

Customer relationship / / 

Channels  / / 

Key activities Capabilities en activiteiten  4 en 6 

Key resources Stores  4, 6 en 8 

Key partnerships Community, organization unit, participant 1,2,3 en 4 

Cost structure Measures en measurements 6 

Revenu stream Measures en measurements 6 

Tabel 5: Gelijkenissen BMO building blocks en VDML-concepten 

*1: business network structure diagram; 2: value proposition exchange diagram; 3: high level role collaboration 
diagram; 4: high level activity network diagram; 5: low level role collaboration diagram; 6: low level activity 
network diagram; 7: organization structure diagram; 8: capability management diagrams 
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Kijkend naar bovenstaand overzicht, kan men stellen dat VDML de negen Business Model Canvas 

building blocks inderdaad in zich heeft opgenomen, ondanks dat dit niet steeds expliciet gebeurt. 

Bijkomend kan opnieuw opgemerkt worden dat VDML niet toelaat de strategieën achter bepaalde 

keuzes te beschrijven, hetgeen wel mogelijk is in een Value Chain Model en Business Model Canvas. 

5.2.3 Value Network Analysis van Verna Allee 

Bij de zoektocht naar een diagram om de waarde-uitwisselingen tussen participants te modelleren, 

dacht het VDML-team aan het Value Network Diagram van Verna Allee. Zij is overigens een actief lid 

van dit team. Haar waardemodel is uiteindelijk volledig terug te vinden in de VDML-versie, namelijk 

als het high level role collaboration diagram. Bijgevolg zijn ook de drie Value Network analyses, 

namelijk exchange analysis, impact analysis en value creation analysis, mogelijk in het VDML-model. 

Het besluit hier is dan ook kort: VDML kan inderdaad invallen voor de Value Network Analysis. 

5.2.4 E³-Value Analysis 

In tegenstelling tot het Value Network Diagram is het E³-Value Model niet exact terug te vinden in 

een VDML-model. Verspreid over de verschillende VDML-diagrammen is voor het merendeel van de  

E³-Value-concepten echter wel een gelijkaardig concept terug te vinden. Een overzicht werd 

weergegeven in Tabel 6.  

 

E³-Value-concept VDML-concept VDML-diagram* 

Actor Community, organization unit, participant 1, 2, 3 en 4 

Value object Business item 3, 4 ,5 en 6 

Value port Port  4 en 6 (in uitvoering) 

Value offering Value propositon 2 

Value interface / / 

Value transfer Deliverable flow 3, 4 of 5,6 

Value transaction / / 

Value activitie Activiteit 4 en 6 

Tabel 6: Gelijkenissen E³-Value concepten en VDML-concepten 

*1: business network structure diagram; 2: value proposition exchange diagram; 3: high level role collaboration 
diagram; 4: high level activity network diagram; 5: low level role collaboration diagram; 6: low level activity 
network diagram; 7: organization structure diagram; 8: capability management diagrams 
 

Zo zijn de actors vergelijkbaar met de organization units, communities en/of individuele participants 

die een party role vervullen in het business network structure diagram. Deze actors zijn bijgevolg ook 

terug te vinden in het value proposition exchange diagram, high level role collaboration diagram en 

high level activity network diagram.  
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Ook het E³-Value-concept value object kan logischerwijs worden aangetroffen in een VDML-model, 

namelijk als business item. Waar in een E³-Value Model voornamelijk de nadruk ligt op tastbare value 

objects, volgt VDML eerder de visie van Verna Allee en worden bijgevolg zowel tastbare als 

ontastbare business items weergegeven. 

Ten derde bestaat een E³-Value Model uit ports die aangeven of een actor een value object verzoekt 

of aanbiedt. Ditzelfde concept bestaat eveneens in VDML waar ze gedefinieerd worden als 

connectiepunten tussen inputs/outputs en collaborations, activiteiten en stores. Zo specificeert een 

inputport dat een zeker business item een resource is en een outputport dat het een deliverable is. 

Ondanks dat VDML dit concept dus reeds in theorie bevat, werd het nog niet expliciet opgenomen in 

de tool-diagrammen. Momenteel is Cordys dan ook aan het werk om deze ports zichtbaar te maken 

en met name in de activity network diagrams.  

Wanneer men in E³-Value Modeling value ports met eenzelfde richting groepeert, bekomt men een 

value offering. Deze is gelijkaardig aan een value proposition in het VDML value proposition exchange 

diagram. Beide concepten specificeren immers geen value objects/business items, maar duiden een 

geaggregeerde waardeoverdracht aan.  

Value offerings worden vervolgens zelf ook samengebundeld tot value interfaces om de 

wederkerigheid van waarde-uitwisselingen aan te duiden. Dit is echter een concept dat niet 

uitdrukkelijk in VDML werd opgenomen. Men kan deze wederkerigheid wel terugvinden in de value 

propositions die voor eenzelfde partij ontvangen en geleverd worden, maar het expliciet modelleren 

is niet mogelijk met behulp van VDML.  

Een E³-Value-concept dat dan weer wel in beide modellen aanwezig is, is een value transfer of in 

VDML een deliverable flow genaamd. Indien het gaat om een value transfer tussen twee 

verschillende business network parties, vindt men deze terug als een deliverable flow in het high level 

role collaboration diagram en high level activity network exchange diagram. Worden daarentegen de 

value transfers binnenin eenzelfde actor bedoeld, dan zijn deze vergelijkbaar met de deliverable 

flows in de low level equivalenten. Er dient hierbij wel opgemerkt te worden dat de laatstgenoemde 

VDML-diagrammen gedetailleerder zijn in het weergeven van interne waarde-uitwisselingen dan een 

E³-Value Model. 

Vervolgens zijn er de value transactions in E³-Value Modeling. Dit zijn een soort voorwaarden die 

benadrukken dat de waarde-uitwisselingen tussen twee actors enkel plaatsvinden indien alle 

onderliggende value transfers plaatshebben. Zo is dit het tweede E³-Value-concept dat niet expliciet 

vervat is in VDML.  De flow in een activity network diagram stopt wel indien er één deliverable flow 

niet geleverd kan worden, maar op dat moment zijn voorgaande business items wel reeds 

uitgewisseld. Dit concept kan echter wel als veronderstelde voorwaarde beschouwd worden, zonder 

ze effectief te modelleren, net zoals eigenlijk het geval is bij E³-Value Modeling.  
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Tot slot kunnen ook activiteiten van een actor weergegeven worden aan de hand van een E³-Value 

Model. Hier beslist men zelf voor welke actors dit relevant is en welke dan de belangrijkste 

activiteiten zijn. Een VDML activity network diagram beeldt eveneens de activiteiten per actor af, 

maar doet dit op een meer gedetailleerde en overzichtelijke manier. De volgorde van activiteiten 

wordt bovendien in beide modellen slechts impliciet gemodelleerd. Daarenboven kan men in VDML 

verschillende abstractieniveaus tonen, denk maar aan het high level activity network diagram en de 

meer in detail gaande low level versies. Op die manier kan men tussen deze detailniveaus 

overschakelen, hetgeen niet mogelijk is in een E³-Value Model.  

 
Bij deze laatste bemerking in verband met activiteiten, dient er aangehaald te worden dat een 

E³-Value Model wel een manier gevonden heeft om de onderlinge volgorde enigszins aan te geven, 

namelijk aan de hand van de Use Case Maps scenariotechniek. Dit valt echter niet te verwarren met 

de scenario’s die in VDML modelleerbaar zijn. Zo geeft een Use Case Map scenario slechts aan welke 

waarde-uitwisselingen dienen te gebeuren als antwoord op vraag van de klant of op andere waarde-

uitwisselingen. De VDML scenario’s laten daarentegen meer variëteit toe. Zo kan eveneens de 

volgorde van activiteiten aangepast worden om een zeker TO BE scenario te bekomen, maar kunnen 

scenario’s voorts voorzien worden voor verschillende types klanten, producten, etc.. Use Case Map 

scenario’s zitten bijgevolg zeker en vast vervat in VDML.   

 

Ter samenvatting van het bovenstaande is het aangeraden eens te controleren of ook de 

doelstellingen van E³-Value Modeling bereikt kunnen worden aan de hand van een VDML-model. Het 

eerste doel is het beschrijven van de bedrijfslogica. Aangezien VDML een methode is voor het 

modelleren van value delivery, is dit doel zeker al voldaan. Ook het creëren van eenzelfde visie op de 

bedrijfslogica tussen verschillende partijen kan bereikt worden door middel van VDML. Men kan 

immers één groot VDML-model creëren waarin de activiteiten van alle betrokkenen vervat zijn. Ten 

slotte kan aan de hand van een E³-Value Model de winstgevendheid per partij worden nagegaan en 

kan een bijhorende sensitiviteitsanalyse uitgevoerd worden. Ook dit is in een VDML-model mogelijk 

doordat men prestatie- en kostenaspecten aan activiteiten kan koppelen. Er kan derhalve besloten 

worden dat VDML inderdaad E³-Value Modeling goed kan vervangen, op het weergeven van 

reciprociteit na.  

5.2.5 Resource-Event-Agent (REA) Analysis 

Net zoals bij E³-Value Modeling is een REA-Model niet exact terug te vinden in een VDML-model. De 

REA-concepten zijn daarentegen opnieuw wel herkenbaar in meerdere VDML-diagrammen. Een 

overzicht hiervan werd opgenomen in Tabel 7. 
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Één van de drie kernconcepten bij REA Modeling is een economic agent. Deze omvat zowel klanten, 

leveranciers en andere partners, als interne werknemers. De eerste drie type agents zijn in VDML 

herkenbaar in de partijen die party roles vervullen in het business network en zijn bijgevolg aanwezig 

in het business network structure diagram, value proposition exchange diagram, high level role 

collaboration diagram en high level activity network diagram. De interne werknemers, aan de andere 

kant, zijn individuele participants die deel uitmaken van een bedrijfsafdeling (organization unit) en 

zijn aanwezig in low level role collaboration diagrams en low level activity network diagrams.  

Het tweede REA-kernconcept is een economic resource, hetgeen overeen komt met een business 

item in VDML. Beide concepten hebben een gelijkaardige definitie, namelijk alles wat geproduceerd, 

bewerkt en uitgewisseld kan worden, behalve dat een business item in VDML ook immaterieel kan 

zijn. Het VDML-concept store kan evenzeer vergeleken worden met een economic resource, 

aangezien het een wachtplaats is van VDML-resources. Deze stores zijn terug te vinden in zowel 

activity network diagrams en capability management diagrams.  

De economic agents en resources worden in REA Modeling verbonden met economic events, hetgeen 

het derde REA-kernconcept is. Een event stelt een onderdeel van een uitwisseling- of 

transformatieproces voor waar een verandering in de waarde van een resource plaatsvindt. Deze 

waardeverandering kan in VDML opgemerkt worden in de activiteiten van een activity network 

diagram. Bovendien kan aan de hand van VDML verschillende abstractieniveaus inzake activiteiten 

bekomen worden, waardoor dit waardemodel hier enigszins verder reikt dan REA Modeling.  

De drie REA-concepten kunnen vervolgens met elkaar gelinkt worden via drie soorten relaties. De 

eerste relatie is de duality relationships tussen een increment en decrement event. Dankzij deze 

relatie is REA sterk in het weergeven van reciprociteit. Zoals echter reeds aangehaald (supra, p.55) is 

dit een gegeven dat niet expliciet kan gemodelleerd worden in VDML. De activiteiten worden immers 

enkel gelinkt door middel van deliverables flows. Zodoende is de tweede relatie, een stock flow 

relationship wel terug te vinden in een VDML-model. Deliverable flows geven namelijk aan welke de 

inputs en outputs van een zekere activiteit zijn en linken bijgevolg business items aan activiteiten, net 

zoals een stock flow relationship in een REA-Model. In deze activity network diagrams wordt 

daarenboven de derde relatie getoond, namelijk de participation relationship tussen events en 

agents. Aangezien events vergelijkbaar zijn met activiteiten en de agents met collaborations of 

individuele participants, stellen de swim lanes de link tussen beide voor. Ze geven immers aan wie 

verantwoordelijk is voor welk activiteiten.  

Naast de drie REA-kernconcepten en onderlinge relaties, werden in Hoofstuk 3 ook commitments en 

bijhorende fulfillment relationships als aanvullend concepten besproken. Herinner dat een 

commitment een belofte van uitvoering van de onderliggende events voorstelt en een reservatie van 

resources tot gevolg heeft. Deze belofte kan niet expliciet gemodelleerd worden door middel van 
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VDML, maar zit wel enigszins vervat in het concept value proposition. Deze geven immers ook geen 

daadwerkelijke overdracht van business items aan, maar kunnen eerder beschouwd worden als een 

businessvoorstel aan een andere partij van het business network. In dit business network kan 

bovendien ook het REA-concept contract impliciet teruggevonden worden. Een business network 

stelt immers een collaboratie van onafhankelijke partijen voor die betrokken zijn in een zekere 

economische uitwisseling. Aan de hand van de rollen die toegediend worden in het bijhorende 

business network structure diagram, kan afgeleid worden welk type werk elke partij belooft uit te 

voeren, vergelijkbaar met een contract dat de link tussen een agent en een commitment vormt.  

 

REA-concept VDML-concept VDML-diagram* 

Economic agent Community, organization unit, participant 1, 2, 3, 4 of 5, 6 

Economic resource Business item, store 3, 4 ,5, 6 en 8 

Economic event Activiteit 4 en 6 

Duality relationship / / 

Stock flow relationship Deliverable flow 4 en 6 

Participation relationship Swim lane 4 en 6 

Commitment  Value proposition 2 

Contract  Business network 1 

Tabel 7: Gelijkenissen REA-concepten en VDML-concepten 

*1: business network structure diagram; 2: value proposition exchange diagram; 3: high level role collaboration 
diagram; 4: high level activity network diagram; 5: low level role collaboration diagram; 6: low level activity 
network diagram; 7: organization structure diagram; 8: capability management diagrams 

 

Om een volledig beeld van de bedrijfslogica van een onderneming te verkrijgen, wordt als laatste in 

REA Modeling een value chain model opgesteld door de verschillende processen met elkaar te linken 

aan de hand van de flow van resources. Dit is gelijkaardig aan een VDML high level activity network, 

waar activiteiten doen denken aan de REA-processen en deliverables flows aan de stroming van 

resources. Op de processen van het REA value chain model kan immers dieper ingegaan worden door 

te verwijzen naar het REA-procesmodel dat de onderliggende events toont. Dit is gelijkaardig aan 

VDML-activiteiten in het high level activity network die verder uitgespit worden in een low level 

activity network. Ook het REA value chain model kan dus ten slotte weergegeven worden aan de 

hand van een diagram in VDML.  

 

Na deze vergelijkende analyse van REA-concepten en VDML-concepten kan bijgevolg besloten 

worden dat een REA-Model goed te vervangen is door de VDML-diagrammen, maar met opnieuw 

een verlies van het reciprociteitprincipe tot gevolg.  
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5.2.6 Value Stream Mapping 

Het voorlaatste model dat geïntegreerd werd in VDML is Value Stream Mapping. Zoals reeds in 

Hoofdstuk 3 aangehaald, bestaat de voornaamste drijfveer voor de bedrijfslogica  hier uit de 

waardecreërende  processen voor de klanten. Dit is ook terug te vinden in VDML, met name in het 

measurement dependency diagram, waar de invloed van measurements op de klantentevredenheid 

wordt nagegaan. Bovendien hebben de stappenplannen om beide modellen op te stellen behoorlijk 

wat overeenkomsten. De eerste stap bij beiden bestaat zo uit het modelleren van de business 

network partners. Value Stream Mapping doet dit aan de hand van fabrieksiconen en VDML aan de 

hand van een business network diagram met communities en organization units. Deze partijen zijn in 

latere stappen ook terug te vinden in het value proposition exchange diagram, high level role 

collaboration diagram en bijhorend activity network diagram. Vervolgens kan in VSM een databox 

aan het icoon van de klant toegevoegd worden om diens wensen uit te drukken. Dit komt ook voor in 

VDML aangezien de tweede stap bestaat uit het opstellen van een value proposition exchange 

diagram en toekennen van value proposition components. Ten derde dienen in VSM de processen te 

worden gemodelleerd en dit in productievolgorde. VDML laat dit eveneens toe aan de hand van de 

vierde stap waar de low level activity network diagrams worden opgesteld. De derde stap in VDML, 

het modelleren van het high level activity network diagram, is hier minder van toepassing. Dit komt 

enerzijds omdat VSM vooral focust op het verbeteren van de operationele kant van de onderneming, 

terwijl VDML ook de strategische kant bekijkt dewelke voornamelijk terug te vinden is in het high 

level activity network diagram. Anderzijds legt VSM de nadruk op de waardetoevoegende 

activiteiten, zoals onder andere de productiestappen. Deze vindt men in VDML voornamelijk terug in 

de low level activity diagrams. Het onderscheid tussen value-adding en non-value adding activiteiten 

kan bovendien in de VDML-softwaretool via value adds worden aangeduid, zoals voorgesteld in 

Hoofdstuk 5.1.2.  

Vervolgens wordt bij de value-adding processen in VSM informatie toegevoegd met behulp van 

procesboxen. In VDML dienen we hiervoor even over te gaan naar Stap 8, waar voor iedere activiteit 

measures en measurements worden bepaald. Zo wordt in een VDML-model eveneens relevante 

informatie bijgehouden. Nadien wordt in VSM geacht de voorraden (muda) tussen de processen te 

plaatsen. Zo schakelen we in VDML terug over naar de materiële voorraden uit Stap 4. Ook de 

materiële voorraden van een high level activity diagram (Stap 3) worden gemodelleerd in een Value 

Stream Map, namelijk de inventory die de leverancier levert en de voorraad eindproducten aan het 

einde van het productieproces. Ten slotte worden de materiaal- en informatiestromen aangeduid op 

de Value Stream Map. Deze zijn opnieuw in de VDML activity network diagrams aanwezig, namelijk 

als deliverable flows. Merk op dat er in een VDML diagram geen onderscheid gemaakt wordt tussen 

materiaal- en informatiestromen. Bovendien worden de deliverables flows in een VDML activity 
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network diagram benoemd door middel van het betrokken business item. Dit is niet het geval voor 

de materiaalstromen in VSM, zodat men hier niet kan afleiden om welk soort materiaal het precies 

gaat. Dit is bijgevolg een aspect waar VDML verder reikt dan Value Stream Mapping. 

Een overzicht van de besproken overlappende concepten binnenin beide methoden is terug te 

vinden in Tabel 8. 

VSM-concept VDML-concept VDML-diagram* 

Klant en leverancier Community, organization unit 1, 2, 3 en 4 

Proces Activiteit 6 

Informatie over processen Measures en measurements 6 

Voorraad Store 4 en 6 

Materiaalstroom Deliverable flow 4 en 6 

Informatiestroom Deliverable flow 4 en 6 

Tabel 8: Gelijkenissen VSM-concepten en VDML-concepten 

*1: business network structure diagram; 2: value proposition exchange diagram; 3: high level role collaboration 
diagram; 4: high level activity network diagram; 5: low level role collaboration diagram; 6: low level activity 
network diagram; 7: organization structure diagram; 8: capability management diagrams 
 

Na het opstellen van een VSM current state map kan een future state map worden uitgewerkt aan de 

hand van acht vragen. Zoals reeds gezegd, focust VSM immers op het weergeven, analyseren en 

verbeteren van voornamelijk de operationele bezigheden van een onderneming. Het opstellen van 

dergelijke future state map is dan ook gelijkaardig aan de tiende stap van VDML, namelijk het 

construeren van scenario’s. In VDML-scenario’s kunnen immers ook TO BE situaties gemodelleerd 

worden, zodat de impact op de klantentevredenheid kan geanalyseerd worden.  

 

Ter afsluiting van deze paragraaf kan samengevat worden dat VDML de VSM-technieken goed 

ondersteund. Bijgevolg is het niet nodig om een aparte Value Stream Map op te stellen wanneer men 

reeds een volledig VDML-model, inclusief verschillende mogelijke TO BE scenario’s, heeft.  

5.2.7 Service-Oriented Business Architecture analysis  

Ten slotte voor dit hoofdstuk dient nog bekeken te worden of ook SOBA volledig is opgenomen in 

VDML. Hiervoor bestuderen we de twee aspecten van SOBA, namelijk componentization  en service 

orientation.  

Wat betreft componentization, dat ook wel als capability mapping wordt aangeduid, kunnen we vrij 

kort zijn. Een blik op de VDML capability library diagram maakt immers meteen duidelijk dat dit 

eerste SOBA-aspect geheel aanwezig is in VDML. Bovendien kunnen in de Cordys-tool ook 

eigenschappen zoals bijvoorbeeld de inputs en outputs aan elke capability definition gekoppeld 

worden. Zodoende zorgt een capability library diagram ervoor dat het VDML-model gebaseerd wordt 
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op de meest stabiele elementen van de bedrijfslogica (namelijk op de ‘wat’ en niet op het ‘hoe’), 

hetgeen ook het doel was bij componentization. 

Vervolgens wordt in SOBA de nadruk gelegd op service orientation. Om dit te realiseren worden per 

business component de gebruikte en aangeboden services bepaald. Elke component wordt immers 

gezien als een aparte minionderneming, die services aanbiedt en vraagt. Deze services worden in 

VDML aan de hand van capability methods in capability management diagrams aangeduid. Deze 

capability methods specificeren immers hoe een zekere capability offer ingevuld kan worden. Daarbij 

wordt ook aangegeven welk organization unit de capability offer aanbiedt en wie de capability 

method bezit. Zo kan een afdeling een capability method toepassen die een andere afdeling bezit en 

aanbiedt, en die misschien tevens gebruikt wordt door nog andere afdelingen. Het SOBA-aspect 

inzake aanbieden, vragen en delen van services is bijgevolg sterk aanwezig in VDML.  

Ten slotte werden de bekomen services gespecificeerd en gerealiseerd, zodat men een hiërarchisch 

procesmodel bekomt. De volgorde van services die in deze procesmodellen weergegeven wordt, doet 

denken aan de high level en low level activity network diagrams. Er is hier echter een duidelijk 

verschil in modelleerstandpunt op te merken. Terwijl een procesmodel zoals BPMN de volgorde van 

activiteiten benadrukt, focust een VDML-model zich eerder op de waarde-uitwisselingen, zonder 

expliciet de sequentie van activiteiten weer te geven. Natuurlijk is het impliciet mogelijk de volgorde 

van activiteiten af te leiden uit een activity network diagram, maar dit is niet het hoofddoel van een 

waardemodel. Het is vooral hieraan te bemerken dat VDML zich tussen een business model en een 

process model positioneert.  

 

Ter afsluiting kan ook voor SOBA kan besloten worden dat VDML deze modelleertechniek goed 

geïncorporeerd en samengesmolten heeft met de andere waardemodellen.   

5.2.8 Overzicht 

Nu elk waardemodel individueel vergeleken werd met de nieuwe standaard, kijken we eens terug 

naar het einde van Hoofdstuk 3, namelijk naar het overzicht van de inzichten per waardemodel. In 

Tabel 9 wordt dit overzicht opnieuw weergegeven, ditmaal inclusief VDML. Het valt hier meteen op 

dat VDML erin geslaagd is alle concepten omtrent interne en externe activiteiten en partners, die 

voorheen verdeeld waren over de verschillende waardemodellen, geïntegreerd weer te geven.  De 

VDML-tool biedt bovendien meerwaarde, enerzijds omdat handig tussen meerdere standpunten en 

abstractieniveaus overgeschakeld kan worden en anderzijds omwille van de gegarandeerde 

consistentie binnenin de verzameling van diagrammen. Daarnaast kan een VDML-model gehanteerd 

worden zowel voor het weergeven van het standpunt van één onderneming, als voor het afstemmen 

van de visies van meerdere business network partners. Enkel op deze punten afgaand, zou men 
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bijgevolg kunnen stellen dat VDML de zeven value models inderdaad kan vervangen. In 

bovenstaande analyse werden echter twee aspecten geïdentificeerd die wel aanwezig waren in één 

of meerdere van de zeven waardemodellen, maar waar VDML tekortschiet. Ten eerste is dit het 

weergeven van het reciprociteitprincipe dat terug te vinden is in een E³-Value Model en REA-Model. 

Wederkerigheid kan in VDML wel enigszins aangetroffen in de value propositions die door eenzelfde 

partij ontvangen en geleverd worden, maar het expliciet modelleren van dit concept is niet mogelijk. 

Bijgevolg is de kans reëel dat men bij het modelleren met behulp van VDML bepaalde waarde-

uitwisselingen, die als antwoord op een andere waarde-uitwisseling ontstaan, over het hoofd ziet. 

Deze kans is kleiner bij het weergeven van de bedrijfslogica door middel van REA of E³-Value 

Modeling, aangezien men meer denkt in termen van ‘voor wat, hoort wat’.  

De tweede tekortkoming van VDML bevindt zich voornamelijk ten opzichte van een Value Chain 

Model en Business Model Canvas. Deze bedrijfsmodellen zijn immers sterk in het beschrijven van de 

strategie achter het implementeren van bepaalde bedrijfsaspecten. Zo kunnen zij duidelijk 

weergeven waarom voor een bepaalde activiteit gekozen wordt, waarom een marktsegment bediend 

wordt, etc. Deze meer beschrijvende visie op een waardemodel is niet terug te vinden in VDML. De 

submitters opteerden daarentegen eerder voor een weergave van de bedrijfslogica aan de hand van 

iconen en symbolen, waardoor het beschrijven van de gedachtegangen achter deze iconen en 

symbolen enigszins wegvalt.  
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Bedrijfsstrategie x x - - - - - - 

Strategieën achter implementatieplan x x - - - - - - 

Bedrijfsactiviteiten x x - x x x x x 

Verbanden tussen activiteiten (interne flow van goederen) - - - x x x x x 

Verbanden tussen activiteiten (interne flow van informatie) - - - - - x - x 

Interne verantwoordelijkheden - - - - x - - x 

Partners - x x x x - x x 

Verbanden tussen partners (externe flow van goederen) - - x x x - x x 

Verbanden tussen partners (externe flow van intangibles) - - x - - - - x 

Reciprociteit  - - - x x - - - 

Standpunt van slechts één organisatie x x - - x x x  
Tabel 9: Overzicht van de inzichten en elementen per waardemodel, inclusief VDML 

We kunnen bijgevolg inzake de tweede onderzoeksvraag besluiten dat VDML de zeven bestaande 

waardemodellen op een slimme wijze heeft geïntegreerd. Elk waardemodel kan immers herkend 

worden in de verzameling van VDML-concepten en -diagrammen. Helaas zijn er twee aspecten niet 

helemaal terug te vinden in deze nieuwe value modeling standaard, namelijk reciprociteit en de 
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strategieën achter een implementatieplan. Ondanks deze tekortkomingen kan er toch gesteld 

worden dat VDML reeds een krachtige value modeling language is en dat een VDML-model, met alle 

verschillende diagrammen, goed in staat is de zeven geanalyseerde waardemodellen te vervangen.  

6. Besluit 

Onder de termen bedrijfsmodel en waardemodel verstaat men een abstracte weergave van de 

bedrijfslogica van een bedrijf. Dit is de manier van zaken doen van een onderneming, met andere 

woorden hoe ze waarde creëert voor en levert aan haar klanten en hoe ze hiermee geld probeert te 

verdienen. Het Value Chain Model dat Porter in 1985 voorstelde, wordt beschouwd als één van de 

eerste van dit type.  Sindsdien begonnen waardemodellen aan belang te winnen, zowel in de 

management- als in de IT-wereld. Er werden dan ook nog vele andere soorten ontwikkeld, 

waaronder value exchange modellen, value network modellen en value chain modellen. Deze 

verschillende methoden zijn er in geslaagd naast elkaar te blijven leven doordat zij zich op andere 

aspecten van de bedrijfslogica focussen. In 2009 echter heeft de Object Management Group (OMG) 

een Request For Proposal uitgebracht voor een nieuwe standaard inzake value modeling. Aan de 

hand van negen vereisten trachtte het OMG te bereiken dat de nieuwe standaard de bestaande 

waardemodellen zou integreren en dat er bovendien een tool ontwikkeld werd om de consistentie 

van de geproduceerde modellen te bevorderen. Sinds 2011 begint deze standaard vorm te krijgen als 

de Value Delivery Modeling Language (VDML). De negen vereisten waaraan voldaan diende te 

worden waren: een MOF metamodel voorstellen, value differentiators incorporeren, capability 

analysis toelaten, voldoende detail weergeven, tussen verschillende abstractieniveaus kunnen 

overschakelen, prestatie- en kostenvariabelen bevatten, relaties met andere ondernemingen tonen, 

events en constraints modelleren en ten slotte eigen specificaties kunnen toevoegen. Om deze te 

verwezenlijken integreerde VDML in totaal zeven bestaande waardemodellen, namelijk: Value Chain 

Model, Business Model Ontology, Value Network Analysis, E³-Value Modeling, REA-Modeling, Value 

Stream Mapping en Service-Oriented Business Archtecture. Na een uitgebreide conceptuele analyse 

in deze masterproef werd besloten dat VDML daadwerkelijk aan de negen OMG vereisten voldoet. 

Ook de VDML-tool van de onderneming Cordys vult reeds het merendeel van de verwachtingen in. 

 

De doelstelling van deze Masterproef was tweedelig. Enerzijds werden zowel de zeven bestaande 

waardemodellen als VDML toegepast op een gevallenstudie, aangezien voorbeelden van deze 

toepassingen nog schaars zijn. Anderzijds werd bekeken, met de gevallenstudie als leidraad, of VDML 

deze zeven value models kan vervangen. Er werd besloten dat dit inderdaad het geval was, op twee 

aspecten na, namelijk het weergeven van de reciprociteit tussen twee partijen en het beschrijven van 
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de strategieën achter het implementatieplan. Richtlijnen voor verder onderzoek kunnen bijgevolg 

omtrent deze twee tekortkomingen gesteld worden. Er kan met andere woorden ten eerste 

bijkomend onderzocht worden hoe men via VDML reciprociteit kan modelleren. Het beschrijven van 

de bedrijfslogica met het wederkerigheidprincipe in het achterhoofd kan immers tot een vollediger 

overzicht leiden, aangezien men denkt in termen van ‘voor wat, hoort wat’. Ten tweede kan 

aanvullend onderzoek verricht worden naar hoe een meer beschrijvende visie op waardemodellen 

kan toegevoegd worden, gelijkaardig aan een Value Chain Model en Business Model Canvas. VDML 

werd immers voornamelijk ontwikkeld als een business design language voor zakenmensen en deze 

aanvulling zou toelaten de gekozen implementatieplannen kort toe te lichten.  
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Bijlage 1.3: Kwaliteitscontrole REA-Model van Milkina 
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Bijlage 1.5: Transport REA-Model van Milkina 
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Bijlage 2: Activities en capability methods van Milkina 

Bijlage 2.1: Overzicht activities en capability methods van ‘beheer uitvoering’ 

 

 

Bijlage 2.2: Low level activity network diagram ‘orders beheren’ van Milkina 
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Bijlage 2.3: Low level role collaboration diagram ‘orders beheren’ van Milkina 

 

 

Bijlage 2.4: Low level activity network diagram ‘productie beheren’ van Milkina 

 

 

Bijlage 2.5: Low level role collaboration diagram ‘productie beheren’ van Milkina 
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Bijlage 3: Capability management diagram van Milkina 

Bijlage 3.1: Capability management diagram ‘Sales & Delivery’ van Milkina 

 

Bijlage 3.2: Capability management diagram ‘Planning’ van Milkina 
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Bijlage 4: Business item library van Milkina 
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