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1. INLEIDING 
 

Internet of things is meer en meer zijn weg aan het banen in ons dagelijkse leven. De 

mogelijkheden zijn eindeloos. Al te vaak zijn mensen te beperkt in hun denken als het gaat over 

internet of things aldus Burrus in 2014. Hij haalde een voorbeeld aan waarbij bruggen kunnen 

gebouwd worden met slimme cement die de verantwoordelijken tijdig kan inlichten in geval van 

schade. Voor hem gaat het dan ook minder om het besparen van geld wanneer hij het over de 

voordelen van internet of things heeft. Maar niet alleen bruggen en wegen kunnen 

geconnecteerd worden met het internet of things. Denk maar aan zaken zoals slimme 

thermostaten in huizen, sleutelhangers die er voor zorgen dat u steeds uw sleutels kan 

terugvinden, polsbandjes (zoals de Fitbit) die je hartslag en activiteit constant monitoren en zo 

zou men nog een tijdje kunnen doorgegaan (Postscapes, n.d.). Bovenstaande voorbeelden zijn 

vooral toepassingen van deze innovatie die gericht zijn naar de consument, de gewone man op 

de straat. Er zijn echter ook eindeloze industriële toepassingen die bedrijven heel wat geld 

kunnen opleveren (Damen, 2017). In praktisch iedere industrie liggen er mogelijkheden voor 

internet of things. Deze toepassingen gaan van verzekeringsmaatschappijen die sensoren 

gebruiken om hun klanten beter van dienst te kunnen zijn, tot zelfs the internet of cows (Mercer, 

2016). Dit laatste lijkt op het eerste gezicht een wat absurde toepassing van de technologische 

mogelijkheden, maar toch is het een serieuze toepassing die de landbouw, en met name de 

veeteelt, een stuk efficiënter kan maken. Hiervoor worden onder andere slimme halsbanden 

gebruikt om een hele hoop data zoals gegevens over gewicht, gezondheid, zwangerschappen 

etc. te verzamelen over de geconnecteerde koeien. Dit kan de landbouwer helpen met het 

beheren van zijn veestapel (Schwartz, 2017). Het internet of things zal onze toekomst alleszins 

vormgeven en is ondertussen een volwassen business die op volle toeren draait (Walgraeve, 

2016). Maar wat is nu exact de impact van internet of things op bedrijven en hoe laat dit zich 

voelen tot bij de consument? Om van deze technologie te kunnen profiteren moeten bedrijven 

in staat zijn om deze impact te kunnen meten. Dit roept dan ook een nood op voor methoden 

waarmee dit kan geanalyseerd worden (Sun, Yan, Lu, Bie, & Thomas, 2012).  

 

Eén methode is enterprise modelling. Enterprise modelling is een methode die gebruikt kan 

worden om de structuur en werking van een onderneming voor te stellen en te analyseren 

(Ostic & Cannon, 1996). Afhankelijk van welke techniek, houdt Enterprise modelling rekening 

met verschillende elementen van de onderneming. Dit kunnen technische, economische, 

sociale en menselijke aspecten van de onderneming zijn. Enterprise modelling analyseert deze 

verschillende elementen waardoor de onderneming een beter begrip krijgt over zijn operaties. 

Dit kan op zijn beurt weer de efficiëntie van de onderneming verhogen.  
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In dit onderzoek zal getracht worden te kijken in welke mate enterprise modelling technieken in 

staat zijn om de impact van technologieën zoals internet of things op business en operating 

modellen te meten. De vraag is : Kan aan de hand van deze technieken gemeten worden of 

internet of things een sustaining impact heeft of eerder een disruptive impact. Sustaining wordt 

in dit onderzoek geoperationaliseerd als de value proposition van een onderneming die niet 

ingrijpend veranderd wordt door de invoering van internet of things. Disruptive daarentegen 

gaat dan weer over een ingrijpende impact in de value proposition van de onderneming ten 

gevolge van de invoering van internet of things. In dit onderzoek worden in een aantal cases 

twee van deze enterprise modelling technieken vergeleken. De technieken die in dit onderzoek 

aan bod zullen komen zijn het business model canvas en het e3-value model (Gordijn & 

Akkermans, 2003; Osterwalder & Pigneur, 2010). Zo ontstaan volgende onderzoeksvragen. De 

hoofdvraag van dit onderzoek is “Kunnen enterprise modelling technieken de impact van 

internet of things op business en operating modellen analyseren?” Daarnaast zal ook de vraag 

of internet of things sustaining dan wel disruptive zijn aan bod komen. Om dit alles te 

beantwoorden zullen beide technieken toegepast worden op vier cases uit verschillende 

industriële sectoren.  
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2. METHODOLOGIE  
In dit onderzoek zullen we trachten uit te zoeken of enterprise modelling in staat is om de 

impact van internet of things op business modellen van bedrijven te analyseren. De centrale 

onderzoeksvraag luidt als volgt: “Kunnen enterprise modelling technieken de impact van 

internet of things op business en operating modellen analyseren?”. Deze vraag wordt in dit 

onderzoek geoperationaliseerd door het vergelijken van twee enterprise modelling technieken in 

vier cases. In elk van deze cases zal gekeken worden of er een verschil te detecteren valt 

tussen het business model voor het gebruik van iot en het (hypothetische) business model na 

de invoering van een iot-toepassing. Hierbij zal telkens de focus liggen op het effect op de value 

proposition van het bedrijf. Is er sprake van een sustaining of een disruptive effect op de value 

proposition door het gebruik van iot-toepassingen. De keuze voor business model canvas is 

gedreven doordat het een techniek is die gebruikt kan worden in een innovatieve context. Het is 

al vaak toegepast bij start-ups en bedrijven met nieuwe business modellen (Osterwalder & 

Pigneur, 2010). Dit maakt het een uiterst geschikte techniek om te kijken of een innovatie zoals 

het internet of things een impact heeft op business modellen van bedrijven. Een andere reden 

waarom de keuze voor deze techniek gemaakt is, is dat een business model canvas een 

algemeen beeld geeft van de onderneming en zijn business model. Het belicht verschillende 

aspecten die stuk voor stuk van belang zijn voor de onderneming. Bovendien is het een vrij 

laagdrempelige techniek die gemakkelijk in gebruik te nemen is. Het geeft een overzichtelijke 

grafische representatie van het business model. Er zijn geen complexe inzichten nodig om een 

succesvol business model canvas op te stellen (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

 

Aangezien de focus bij business model innovatie ligt op het creëren van value voor de 

consument, leek het dan ook opportuun om nog een tweede techniek toe te passen die hier 

meer in detail op ingaat (Dijkman, Sprenkels, Peeters, & Janssen, 2015; Osterwalder & 

Pigneur, 2010). In eerste instantie werd er gekeken naar Value Delivering Model Language of 

VDML (Object Management Group, 2015). Dit model is een heel uitgebreid en complex model 

dat veel bedrijfsspecifieke informatie vereist om goed uitgevoerd te kunnen worden. Die 

complexiteit en de nood aan bedrijfsspecifieke informatie maken deze techniek voor dit 

onderzoek echter minder bruikbaar. Uiteindelijk werd geopteerd voor het e3-value model 

(Gordijn & Akkermans, 2003). Dit model wordt ook gebruikt in VDML maar vereist minder 

bedrijfsspecifieke informatie en is minder complex opgebouwd (Object Management Group, 

2015). Het e3-value model is ook geschikt voor het in kaart brengen van alle relaties en 

verhoudingen tussen verschillende deelnemers in een value uitwisseling (Gordijn & Akkermans, 

2003). De keuze voor het e3-value model is dan ook gemaakt op basis van de eigenschappen 

van het model. Het is een techniek die uitgebreid inzoomt op de value creatie en transactie van 
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een onderneming, het geeft een overzichtelijke grafische weergave van deze transactie, het is 

vrij laagdrempelig om in te stappen en het gaat tenslotte veel meer in detail op de value 

proposition van de onderneming dan het business model canvas.  

 

Voor de uitwerking van de cases werd er geopteerd om de technologie steeds toe te passen op 

echte bedrijven. Dit verhoogt de herkenbaarheid en maakt alles veel tastbaarder. Voor het 

concreet uitwerken van de cases zal bestaande literatuur gebruikt worden. Ook reeds 

uitgewerkte modellen van vergelijkbare bedrijven en informatie die te vinden is op de websites 

van de respectievelijke bedrijven zal geraadpleegd worden. De technologieën die worden 

gebruikt voor de cases werden gevonden in white papers, in vakspecifieke literatuur en in de 

actualiteit. Telkens werd geopteerd voor technologieën die reeds of in de nabije toekomst 

ontwikkeld zijn/worden zodat het hele onderzoek actueel en relevant blijft. 

 

Zo worden volgende deelvragen opgesteld: 

1. Is een business model canvas in staat om het effect van internet of things op business 

en operating modellen te analyseren? 

2. Is een e3-value model in staat om het effect van internet of things op business en 

operating modellen te analyseren?  

Is business model canvas nuttiger dan e3-value model voor het detecteren van de 

impact van iot op het business model van bedrijven?  

 

In de eerste fase zal een literatuuronderzoek uitgevoerd worden om zo de bestaande literatuur 

in kaart te brengen en de technieken uit te leggen. Die technieken worden in de tweede fase in 

de praktijk toegepast op vier cases.  
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3. LITERATUURSTUDIE 
 

3.1 ENTERPRISE MODELLING 
In dit onderzoek staan enterprise modelling technieken centraal. Maar wat is dat nu precies 

enterprise modelling? Aangezien er verschillende technieken bestaan is het niet eenvoudig om 

een eenduidige definitie te vormen (Ostic & Cannon, 1996). Bovendien ondergaat het concept 

al een lange evolutie gezien de oorsprong hiervan in de jaren ‘70 terug te vinden is 

(Doumeingts & Ducq, 2001). Enterprise modelling kan beschouwd worden als de overtreffende 

trap van business proces modelling. Terwijl enterprise modelling de hele onderneming onder de 

loep neemt zal business proces modelling zich focussen op één dimensie van de onderneming 

(Doumeingts & Ducq, 2001). Een eerste definitie stelt dat een enterprise model een 

computational (door gebruik te maken van een computer n.v.d.r.) model is van de structuur, 

activiteiten, processen, informatie, middelen, mensen, gedrag, doelen en beperkingen van een 

bedrijf, overheid of organisatie (Fox & Gruninger, 1998). Belangrijk bij deze definitie is dat het 

doel van dit model is om een duidelijke analyse van de enterprise in kwestie te kunnen maken. 

Daarom kan het model zowel beschrijvend als definiërend zijn. Volgens de auteurs van deze 

paper is een enterprise model vooral nodig om competitief te kunnen blijven. Een enterprise 

model helpt namelijk om agile te blijven als organisatie doordat het toestaat om een grondige 

zelfanalyse te doen over de werking (Fox & Gruninger, 1998). Deze definitie sluit alvast nauw 

aan bij de definitie van Doumeingts & Ducq (2001). Zij definiëren enterprise modelling als een 

representatie van een deel van de activiteiten van een onderneming op zowel een globaal als 

een gedetailleerd niveau. Het maakt gebruik van de activiteiten en processen om zo de operatie 

van de onderneming beter te kunnen gebruiken. Ook hier komen aspecten zoals de technische, 

economische, sociale en humane zaken terug die we al bij de vorige definitie konden vinden 

(Doumeingts & Ducq, 2001; Fox & Gruninger, 1998). Een iets oudere en bredere definitie van 

enterprise modelling heeft het over het analyseren van een onderneming met een logisch of 

zelfs wiskundige representatie (Ostic & Cannon, 1996). Centraal staat echter altijd, bij alle 

definities, de organisatie en flow van informatie binnen de onderneming (Doumeingts & Ducq, 

2001; Fox & Gruninger, 1998; Ostic & Cannon, 1996).  

 

3.1.1 BUSINESS MODEL CANVAS 

De eerste enterprise modelling techniek die deel uitmaakt van dit onderzoek is het business 

model canvas van Osterwalder et al. (2010). Deze techniek is ontwikkeld op basis van de 

doctoraatstudie van Osterwalder (Osterwalder, 2004). Het is voornamelijk gericht naar het 

vereenvoudigen van de voorstelling van een business model zodat het voor iedereen 
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verstaanbaar wordt. Het business model canvas is al uitgebreid toegepast en getest bij 

verschillende bedrijven en heeft dan ook zijn effectiviteit bewezen.  

 

In het business model canvas kunnen 9 bouwstenen onderscheiden worden die verdeeld zijn 

over vier dimensies van de business: de consumenten, het aanbod, de infrastructuur en het 

financiële aspect. De bouwstenen zijn customer segments, value proposition, channels, 

customer relationships, revenue streams, key resources, key activities, key partnerships en cost 

structure. Samen vormen zij onderstaand business model canvas (Osterwalder & Pigneur, 

2010). 

 

 
FIGUUR 1 BUSINESS MODEL CANVAS 

 

Customer segments 

De eerste bouwsteen is customer segments. Deze bouwsteen slaat op de doelgroepen die 

onderneming zou willen bereiken. Dit kunnen zowel mensen als ondernemingen zijn. Een 

bedrijf moet een weloverwogen keuze maken over welke segmenten het wel en welke het niet 

wil bereiken. Er zijn enkele vereisten om te kunnen spreken van verschillende segmenten. 

Vooreerst moeten de noden van de consumenten in die mate verschillen dat ze een 

verschillend aanbod vereisen. Daarnaast kunnen segmenten ook verschillen doordat ze niet via 

The Business Model Canvas

designed by:  Strategyzer AG
The makers of Business Model Generation and Strategyzer

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

strategyzer.com

Revenue Streams

Customer SegmentsValue PropositionsKey ActivitiesKey Partners

Cost Structure

Customer Relationships

Designed by: Date: Version:Designed for:

ChannelsKey Resources
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dezelfde kanalen te bereiken zijn. Verschillende segmenten hebben ook een andere klant-

relatie. De winstmarges verschillen ook tussen segmenten onderling. Ten slotte dienen de 

segmenten /consumenten  bereid te zijn om te betalen voor verschillende aspecten van het 

aanbod (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

 

Er zijn vijf verschillende types van customer segments te onderscheiden. Als eerste en 

eenvoudigste type heb je de mass market. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

verschillende segmenten, iedereen is gelijk voor de wet. Er is één aanbod, er wordt voor 

iedereen dezelfde kanalen gebruikt etc. Het tweede type is de niche markt. Hier wordt er 

gefocust op één specifiek segment dat vaak heel gespecialiseerde noden heeft. Alles staat in 

het teken van de wensen van dit segment. Een voorbeeld hiervan is een leverancier van 

vliegtuigonderdelen. Als derde segment type heb je de segmented customer segments. Dit wil 

zeggen dat het bedrijf zich focust op verschillende segmenten die elk een iets andere 

nodenstructuur hebben. Het vierde type van segment is een diversified customer segment. Hier 

worden twee volledig verschillende segmenten bedient door één bedrijf. Dit kunnen we 

terugvinden bij bedrijven zoals Amazon die zoveel verschillende producten aanbiedt aan een 

groot aantal totaal verschillende segmenten. Het vijfde en laatste type zijn de multi-sided 

platforms. Hier staat één bedrijf in voor meerdere zijden van eenzelfde transactiecyclus. Beide 

zijden zijn nodig om het business model te doen werken. Dit wordt een stuk duidelijker als u 

volgend voorbeeld in acht neemt. Een kredietkaartenbedrijf zoals American Express heeft zowel 

een grote groep consumenten nodig als een grote groep handelaren die hun kredietkaarten 

aanvaardt. Komen ze te kort aan één van beide zijden dan loopt heel hun business model 

spaak (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

Value proposition 

De tweede bouwsteen is de value proposition. Hier gaat het over de producten en diensten die 

voor een bepaald segment een bepaalde waarde creëren. De centrale vraag hier is “welke 

waarde bieden we de consument aan?”. Het is van cruciaal belang dat uw value proposition 

een probleem of nood van de beoogde consument oplost. Als dit niet het geval is zal uw 

business model niet werken. Deze waarde kan gecreëerd worden door een mix van elementen 

die inspelen op de noden van de consument. Deze kunnen zowel van kwantitatieve aard zijn, 

zoals de prijs of de snelheid van de service, of kwalitatief, zoals de ervaring van de consument 

of het design van het product (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

Channels 

Bouwsteen nummer drie zijn de kanalen. Dit zijn de kanalen waarlangs je als onderneming met 

je klanten communiceert en de aangeboden value proposition aanbiedt. Kanalen kunnen zowel 
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direct als indirect zijn. Bij het bespreken van de kanalen is het belangrijk om rekening te houden 

met de vijf fases waar de kanalen op inspelen. De vijf fases zijn awareness, evaluation, 

purchase, delivery en after sales. De kanalen kunnen op één van deze of op alle fases 

inspelen. Ook kan er naast eigen kanalen ook gebruik gemaakt worden van partnerkanalen. 

Deze hebben het voordeel dat het bereik enorm kan vergroot worden, maar de mogelijke 

winstmarges liggen wel een stuk lager. Eigen kanalen zijn daarentegen wel wat duurder om op 

te zetten. De belangrijkste oefening die hier moet gemaakt worden is het vinden van de juiste 

mix van eigen kanalen en partnerkanalen, zowel indirect als direct (Osterwalder & Pigneur, 

2010). 

 

Customer relationships  

De volgende bouwsteen is het gedeelte met de customer relationships. Hier gaat het over welk 

type van relatie de onderneming met zijn consumenten tracht op te bouwen. Achter iedere 

relatie zit één van de drie volgende motivaties. Ofwel is er sprake van customer acquisition 

ofwel customer retention ofwel het verhogen van de verkoop. Er zijn verschillende categorieën 

van relaties te onderscheiden. De eerste categorie is personal asssistance. In deze categorie 

vallen alle relaties waarbij de onderneming en de consument een relatie onderhouden die 

gebaseerd is op menselijke interactie. De tweede categorie, dedicated personal assiststance, 

leunt hier dicht tegen aan. Bij deze categorie is de relatie tussen onderneming en consument op 

zijn persoonlijkst. De onderneming heeft een aangewezen verantwoordelijke ter beschikking 

gesteld die zich specifiek bezighoudt met één bepaalde klant. Zo’n relatie worden meestal pas 

gecreëerd over een langere periode. De derde categorie die te identificeren valt, is self-service. 

Hierbij is er eigenlijk geen sprake van een directe relatie tussen onderneming en consument. 

De consument is in staat of zou in staat moeten zijn om zichzelf te kunnen helpen. De vierde 

categorie bouwt verder op self-service. Bij automated self-service is de relatie tussen 

onderneming en consument voor een stuk geautomatiseerd. De vijfde categorie wordt 

communities genoemd. Dit is een vorm van relaties die steeds populairder wordt bij steeds 

meer bedrijven. Hierbij worden gemeenschappen gecreëerd waarbij consumenten elkaar 

helpen en informatie uitwisselen. Deze gemeenschappen kunnen de onderneming ook een 

beter begrip van hun consumenten schenken. De zesde en laatste categorie gaat hier nog 

verder in. Bij co-creation stappen onderneming en consument samen in een bootje om zo 

samen value te creëren.  

 

Revenue streams 

De vijfde bouwsteen is die van revenue streams. Deze bouwsteen vertegenwoordigt de 

opbrengsten die de onderneming bij zijn consumenten creëert. De cruciale vraag die iedere 

onderneming hier moet beantwoorden is “hoeveel is elk consumentensegment bereid te betalen 
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voor onze value propositions?”. Er zijn verschillende manieren voor een onderneming om 

opbrengsten te genereren. Iedere vorm van opbrengstengeneratie kan een andere prijsstrategie 

hebben. Deze prijsstrategie kan van cruciaal belang zijn voor het succes van de onderneming. 

Er zijn twee types van prijsstrategieën te onderscheiden, namelijk vaste en dynamische. Bij 

vaste prijsstrategieën staat de prijs vast op basis van een aantal vastgelegde statische 

variabelen. Bij een dynamische prijsstrategie kan de prijs constant veranderen op basis van de 

condities die op dat moment gelden op de markt.  

 

Key resources 

De key resources zijn de zesde bouwsteen van het business model canvas en meteen ook één 

van de belangrijkste bouwstenen om een business model te doen slagen. Zonder resources 

kan een onderneming geen value creëren voor zijn consumenten, laat staan dat ze in staat zou 

zijn om relaties met consumenten te onderhouden. Ieder business model heeft nood aan 

andere resources. Deze resources kunnen wel onderverdeeld worden in een aantal 

categorieën. De eerste categorie is die van de physical resources. Deze bevat zaken zoals 

gebouwen, machines… De tweede categorie is die van de intellectual resources zoals het merk 

van de onderneming, copyrights, patenten… Als derde categorie is er de categorie van de 

human resources. In sommige onderneming weegt dit meer door dan in andere, maar toch is 

het bij alle ondernemingen een cruciaal element van de onderneming. Als laatste categorie zijn 

er de financial resources van een onderneming. Deze categorie is meer dan enkel de cash van 

een onderneming, ook de mogelijke aandelen, leningen etc. vallen onder de financiële 

resources van een onderneming.  

 

Key activities 

De zevende bouwsteen is die van de key activities. Dit zijn de activiteiten die een onderneming 

moet doen om van zijn business model een succesverhaal te maken. In dit opzicht is er een 

grote gelijkenis tussen key resources en key activities. Beiden zijn cruciaal voor de value creatie 

van de onderneming, het bereiken van hun consumenten en het onderhouden van de relaties. 

Een andere gelijkenis tussen beiden is dat ze ook enorm hard verschillen afhankelijk van de 

aard van het business plan. De key activities kunnen ook onderverdeeld worden in drie 

categorieën. De eerste categorie bevat alle activiteiten die te maken hebben met productie. De 

tweede bevat dan weer alle activiteiten die te maken hebben met problem solving. Alle 

activiteiten die gerelateerd zijn aan het oplossen van problemen van consumenten en het 

bedenken van nieuwe oplossingen vallen onder deze categorie. De derde en laatste categorie 

is die van de platform/network activiteiten. Deze categorie komt vooral voor bij bedrijven die 

afhankelijk zijn van een platform voor hun business model. Een voorbeeld hiervan is Ebay dat 

zonder site nergens zou staan.  
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Key partnerships 

Als achtste bouwsteen zijn er de key partnerships. Dit zijn alle partners en leveranciers die 

helpen om het business model te doen werken. Steeds meer bedrijven gaan 

samenwerkingsverbanden aan. Er zijn vier types van samenwerking te onderscheiden. Als 

eerste zijn er strategische allianties tussen non-competitors, het tweede type zijn strategische 

partnerschappen tussen concurrenten, als derde zijn er joint-ventures die nieuwe bedrijven 

creëren en ten slotte is er nog het vierde type, de buyer-supplier relaties, om een betrouwbare 

voorraad te creëren. De motivatie voor zo’n samenwerkingsverbanden verschillen vaak, maar 

toch vallen er drie heel belangrijke motivaties te onderscheiden. De eerste motivatie om samen 

te werken is de optimalisatie en economy of scale. Hierbij wordt er in een 

samenwerkingsverband gestreefd naar een optimalisatie van de resources en activiteiten. Vaak 

is het de bedoeling om kosten te besparen door samen te werken. De tweede belangrijke 

motivatie is risicoverkleining in een bepaald gebied. Soms gaan bedrijven ook samenwerken 

om zo bepaalde resources te verwerven die ze anders niet in bezit zouden hebben. Dit is de 

derde belangrijke motivatie om samen te werken.  

 

Cost structure 

Als laatste bouwsteen is er de kostenstructuur van de onderneming. Welke kosten moet de 

onderneming maken om zijn business model te operationaliseren. Ieder bedrijf streeft naar zo’n 

laag mogelijke kostenstructuur, maar toch zijn er twee types van kostenstructuren. Aan de ene 

kant heb je bedrijven die heel cost-driven werken. Deze ondernemingen doen er alles aan om 

de kosten te drukken en maken dan ook vaak gebruik van lage kosten value propositions. 

Colruyt is hier een voorbeeld van. Aan de andere kant kan je dan weer bedrijven vinden die 

eerder value-driven werken. Deze ondernemingen zijn minder bezorgd om de kosten en zijn 

vooral bezorgd over de waardecreatie van hun onderneming. Kostenstructuren kunnen 

verschillende karakteristieken hebben. Zo is er een onderscheid te maken tussen fixed costs en 

variable costs en tussen economies of scale en economies of scope. Bij economies of scale 

geniet de onderneming van lagere kosten naarmate dat de output vergroot. Economies of 

scope bieden dan weer kostenvoordelen aan bedrijven die groter zijn.  

 

Het business model canvas is uitermate geschikt voor het opstellen van business modellen in 

een internet of things omgeving. Toch worden sommige bouwstenen als belangrijker 

gepercipieerd dan andere. Wanneer aan professionals gevraagd werd welke elementen van het 

business model het belangrijkste waren, bleek dat de value proposition het zwaarste 

doorweegt. Value proposition verschilde significant van alle andere bouwstenen, die in een 
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soort van peloton volgden en amper significante onderlinge verschillen kenden (Dijkman et al., 

2015). Naast value proposition werden toch customer relationships en key partners aangeduid 

als belangrijkere elementen van het business model canvas in een iot-context (Dijkman et al., 

2015). Dat value het belangrijkste aspect is ligt in lijn met de verwachtingen die ook in de 

literatuur terug te vinden is. Een geslaagd business model is in staat om van in het begin de 

value van de onderneming te identificeren (Chesbrough & Rosenbloom, 2002; Morris, 

Schindehutte, & Allen, 2005). Ook in een internet of things omgeving draait alles rond het 

creëren en identificeren van de value. Bij internet of things is er zelfs sprake van een value 

network. De belangrijkste vragen die hierbij gesteld moeten worden zijn: “Wie?”, “Waar?” en 

“Waarom?”. “Wie” slaat op welke spelers er samen value creëren. “Waar” gaat dan weer over 

de bronnen van de waarde. “Waarom” doet dan weer nadenken over waarom verschillende 

spelers samen werken (Chan, 2015).  

 

3.1.2 E3-VALUE MODEL 

De tweede techniek van enterprise modelling gaat dieper in op dit value gegeven. Het e3-value 

model is ontwikkeld aan het begin van deze eeuw en is vooral gericht naar e-business (Gordijn 

& Akkermans, 2001, 2003; Gordijn, Yu, & van der Raadt, 2006). Het hoofddoel van e3-value 

model is om een beter begrip te krijgen van hoe economic value gecreëerd wordt en welk 

traject dit aflegt binnen een netwerk van verschillende actoren. Het e3-value model is heel sterk 

in het uitklaren van netwerken met verschillende actoren. Door de ontologie van het e3-value 

model, dat gefocust is op value, is het in staat om zowel de creatie van waarde als de 

consumptie ervan binnen een netwerk van verschillende actoren in kaart te brengen. Vooral het 

in kaart brengen van wie met wie zaken aan het doen is, is een verrijking ten opzichte van 

andere modellen zoals de value chain (Gordijn & Akkermans, 2001; Porter, 1985). Het e3-value 

model maakt gebruik van een eenvoudige aanpak die grafisch wordt weergegeven om zo in 

staat te zijn de snelle veranderingen die voorkomen in de industrie snel te kunnen meenemen in 

het model (Gordijn & Akkermans, 2001, 2003; Gordijn et al., 2006). Het e3-value model is 

opgebouwd uit een aantal cruciale concepten.  
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FIGUUR 2 EEN VOORBEELD VAN EEN E3-VALUE MODEL 

 

Actor 

Het eerste concept is de actor. Dit is een onafhankelijke economische of legale eenheid. Dit kan 

zowel een onderneming als een bedrijf zijn. Het is belangrijk dat een actor een winst kan maken 

of zijn economisch nut kan verhogen door het uitvoeren van value actions. In een ideale situatie 

is iedere actor in een e3-value model in staat om voor zichzelf in te staan (Gordijn & 

Akkermans, 2001, 2003; Gordijn et al., 2006).  

 

Value object 

Het tweede concept is het value object. Value objects zijn alle zaken die door de actors in het 

model verhandeld worden, denk maar aan diensten, producten en ervaringen. Het value object 

heeft steeds een bepaalde waarde voor één van de actors. Deze waardering is een subjectief 

gegeven en kan verschillen van actor tot actor (Gordijn & Akkermans, 2001, 2003; Gordijn et 

al., 2006) 

 

Value port 

Als derde concept van het e3-value model is er de value port. Met een value port kan een actor 

aan andere actors aangeven dat hij bereid is om een value object te verhandelen. Door gebruik 

te maken van een poort is het e3-value model in staat om te focussen op de relatie tussen de 

actors in plaats van op de interne bedrijfsprocessen (Gordijn & Akkermans, 2001, 2003; Gordijn 

et al., 2006)  
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Value offering 

Concept vier is de value offering die beschrijft wat de actor te bieden heeft aan de andere 

actors in het model. Het verschil met een value object zit in het feit dat een value offering 

aangeeft welke value objects samen als één product of dienst worden aangeboden. (Gordijn & 

Akkermans, 2001, 2003; Gordijn et al., 2006).  

 

Value interface 

Het vijfde concept is de value interface. Iedere actor kan meerdere value interfaces hebben. 

Een value interface kan uit één value object bestaan of uit een cluster van verschillende value 

objects. Belangrijk hierbij is dat actors als rationele mensen handelen en telkens voldoende 

vergoed willen worden voor hun aangeboden value object. Deze reciprociteit is van cruciaal 

belang als het gaat over de value interface. De value interface geeft dus eigenlijk weer dat de 

actor iets wil in ruil voor iets. Bij een value interface zijn de verhandelingen van value objects 

ondeelbaar. Dat wil zeggen dat ofwel alle value ports actief zijn bij de uitwisseling of geen 

enkele value port, er is niets tussenin. Hierdoor is de actor steeds verzekert van zijn vergoeding 

en komt hij nooit met lege handen te staan (Gordijn & Akkermans, 2001, 2003; Gordijn et al., 

2006).  

 

Value exchange 

Het volgende concept, de value exchange, geeft weer dat twee actoren bereid zijn om value 

objects te verhandelen. Bij een value exchange worden de value ports van de handelende 

actors verbonden met elkaar (Gordijn & Akkermans, 2001, 2003; Gordijn et al., 2006) 

 

Market segment 

Market segment het zevende belangrijke concept van het e3-value model. Een market segment 

verdeelt de markt in een aantal delen. Ieder deel is intern homogeen. In het model zijn dit dus 

actors die voor één of meerdere van hun value interfaces een aantal value objects delen. 

Market segments hebben vooral tot doel een groot aantal actors eenvoudig weer te geven. In 

sommige gevallen zijn er toch actors binnen een bepaald market segment die meer 

verhandelen dan de andere actors in dat market segment. Deze moeten dan steeds als aparte 

actors weergegeven worden (Gordijn & Akkermans, 2001, 2003; Gordijn et al., 2006) 

 

Value activity 

Het laatste concept in het e3-value model is meteen één van de belangrijkste. Het toewijzen 

van value activities aan de actors is één van de belangrijkste acties bij het opstellen van een 

e3-value model. Iedere actor heeft een collectie van operationele activiteiten die samen de 

value activity vormen van die actor. Iedere value activity moet leiden tot een bepaalde winst 
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voor de actor, of de actie moet een verhoging betekenen van het economische nut van de 

actor. Een value activity wordt niet opgenomen in het model als er niet minstens één actor 

gelooft dat die actie een winst kan te weeg brengen (Gordijn & Akkermans, 2001, 2003; Gordijn 

et al., 2006) 

 

Een belangrijke opmerking die bij het e3-value model moet geplaatst worden, is dat dit model 

niet in staat is om alle uitwisselingen van value die nodig zijn om alle noden van de 

eindconsument te bevredigen, weer te geven. Het resultaat is dus altijd een niet-exhaustief 

model dat zich focust op een bepaald scenario in het hele proces (Gordijn & Akkermans, 2003). 

Daarnaast echter, is het e3-value model door zijn lightweight aanpak heel snel aan te passen. 

Combineer dit met de focus op de value proposition en je hebt een enterprise modelling 

techniek die goed toe te passen is in een snel veranderende context zoals de internet of iot-

markt. Het e3-value model is niet alleen goed in het in kaart brengen van alle value transacties, 

het is ook in staat om de opkomst van nieuwe spelers op de markt weer te geven (Glova, Sabol, 

& Vajda, 2014). Cruciaal bij het e3-value model is dat er vanuit gegaan wordt dat iedere actor 

eerlijk handelt en steeds een value object in ruil aanbiedt telkens hij een value object verkrijgt. 

Het e3-value model gaat dus steeds uit van een ideale situatie en houdt geen rekening met 

minder optimale scenario’s. (Kartseva, Gordijn, & Tan, 2009).  

 

3.2 INTERNET OF THINGS 
De laatste jaren komt internet of things steeds meer en meer opzetten. Geleidelijk aan is het 

een plek aan het veroveren in onze leefwereld (León, Hernández-Serrano, & Soriano, 2010). 

Maar wat is internet of things nu? In het Oxford Dictionary staat volgende definitie:  

 

“The interconnection via the Internet of computing devices embedded in everyday objects, 

enabling them to send and receive data.” (“Internet of things - definition of Internet of things in 

English,” n.d.).  

 

Deze definitie komt dan ook meermaals terug in de literatuur (Bandyopadhyay & Sen, 2011; 

Chui, Löffler, & Roberts, 2010; Gubbi, Buyya, Marusic, & Palaniswami, 2013; Harvard Business 

Review, 2014; International Telecommunication Union, 2012; León et al., 2010; Lopez 

Research, 2013; Mattern & Floerkemeier, 2010; Sun et al., 2012; Turber, vom Brocke, 

Gassmann, & Fleisch, 2014; Xueqin Jia, Jing Wang, & Qing He, 2011).  

 

Internet of things biedt tal van opportuniteiten die een impact kunnen hebben op de 

levenskwaliteit van onze samenleving (Sun et al., 2012). Door de komst van het internet of 

things is het internet, dat al vrij alomtegenwoordig is in onze samenleving, nog meer dan 
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vroeger omnipresent. Dit brengt uiteraard ook een heleboel kwesties met zich mee, waar 

veiligheid en privacy de grootste twee van zijn (León et al., 2010). Een gevolg van de evolutie 

van internet of things is de creatie van enorme hoeveelheden data. Deze data kan helpen om 

een beter begrip te krijgen van een heleboel zaken, doordat objecten die vroeger ‘levensloos’ 

waren nu in staat zijn om te communiceren met hun omgeving. De impact van deze technologie 

zal zich dan ook laten voelen over alle industrieën heen. (Chui et al., 2010). Door het internet of 

things zijn mensen in staat om alles te meten en te analyseren, gaande van stadsomgevingen 

tot natuurlijke grondstoffen. Het zal dan ook een uitdaging vormen om alle verzamelde data om 

te zetten naar een bruikbare en overzichtelijke vorm (Gubbi et al., 2013).  

 

Internet of things biedt niet alleen voordelen aan op het vlak van inzicht en analyse, er zijn ook 

een heleboel economische voordelen verbonden aan de evolutie van internet of things (Sun et 

al., 2012). Zo zou het in Amerika alleen al tientallen triljoenen kunnen bijdragen aan het BBP 

(Harvard Business Review, 2014). Innovatie zorgt vaak voor boom aan nieuwe business 

modellen en ideeën (Afuah, 2014). Bij de evolutie van internet of things is dit niet anders. Hier 

ligt dan ook een enorme uitdaging voor de ondernemers van vandaag en morgen (Turber et al., 

2014). Een ander economisch gevolg van internet of things is de mogelijkheid tot een 

verhoogde efficiëntie en productiviteit binnen ondernemingen.  (Bandyopadhyay & Sen, 2011). 

Kortom iot-toepassingen kunnen een aanzienlijk effect hebben op de wereld die we vandaag 

kennen. 
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4. CASES 
4.1 CASE 1: IVAGO 
4.1.1 SMART WASTE 

Afvalverwerking is een probleem waarmee elke stad te kampen heeft. Zo heeft IVAGO in 2015 

150.412 ton afval opgehaald in Gent (“cijfers | Ivago,” n.d.). Om zo’n hoeveelheid afval te 

verwerken is een aanzienlijk budget, voor IVAGO ligt dit rond de 55 miljoen euro, en een 

strakke organisatie nodig (“cijfers | Ivago,” n.d.). De eerste case die besproken wordt is een 

internet of things toepassing bij het proces van afvalophaling en verwerking. Concreet wordt 

hier dieper ingegaan op het effect dat het gebruik van sensoren in openbare vuilnisbakken kan 

hebben op het business model van bedrijven zoals IVAGO. Afvalverwerking is één van de 

domeinen die vaak ter sprake komt bij smart city-projecten (Zanella, Bui, Castellani, Vangelista, 

& Zorzi, 2014). Bekijken we even smart waste containers van naderbij. Deze zouden een 

positief effect kunnen hebben op de kosten van afvalverwerking. Daarnaast verhogen ze de 

kwaliteit van het recycleren en kunnen ze ophaalroutes efficiënter organiseren (Nuortio, 

Kytöjoki, Niska, & Bräysy, 2006). Ten slotte kan ook de verrekening naar de klant toe beter 

gebeuren doordat ze enkel moeten betalen voor de hoeveelheid afval die ze produceren. Er zijn 

verschillende types van smart waste containers maar telkens komt het op hetzelfde neer. Er zijn 

sensoren aanwezig in de vuilbakken die aangeven hoe vol ze zitten. Dit wordt dan al dan niet in 

real-time doorgestuurd naar een centraal systeem dat op basis van die gegevens een optimale 

route voor het ophalen uittekent (“Smart Trash | 2017 Guide to Smart Waste Management 

Companies and Solutions,” n.d.).  

 

Deze technologie wordt al in verschillende steden toegepast zoals Barcelona en Rotterdam 

(“How Rotterdam boosts waste management efficiency by leveraging IoT technologies - IoT 

Tech News,” n.d.; Millier, n.d.). In Barcelona had het introduceren van sensoren in 

vuilnisbakken als gevolg dat de stad rond de 4 miljard euro kon besparen op het ophalen van 

afval over 10 jaar tijd. Reden genoeg om dit van naderbij te bekijken.  

 

In deze case wordt er gekeken naar het afvalverwerkingsbedrijf van Gent, IVAGO. Dit zal 

gebeuren met behulp van een business model canvas en een e3-value model. Telkens zal het 

verschil tussen beide enterprise modellen bekeken worden voor en na het invoeren van de 

technologie.  

 

4.1.2 BUSINESS MODEL CANVAS IVAGO ZONDER INTERNET OF THINGS 

In het business model canvas van IVAGO valt te zien dat IVAGO twee grote klantensegmenten 

heeft. Aan de ene kant heb je de particuliere klanten van IVAGO, dit zijn voornamelijk de 
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bewoners van stad Gent en alle bezoekers van de stad. Langs de andere kant staat IVAGO ook 

in voor het afval van de verschillende bedrijven en ondernemingen in Gent. De noden van beide 

segmenten liggen voldoende uiteen om te spreken van segmented verdeling maar onvoldoende 

om te spreken van diversified segments (“Ivago,” n.d.; Osterwalder & Pigneur, 2010) 

 

De value propositions van IVAGO zijn voornamelijk gecentreerd rond het milieu. De eerste 

value proposition van IVAGO is het duurzaam afval- en materialenbeheer. De tweede value 

proposition van IVAGO is de netheid van het openbaar domein. De resterende value 

propositions zijn awareness en duidelijkheid (vooral rond recycleren) en ten slotte een 

economische value proposition (door te recycleren kunnen mensen geld uitsparen).  

 

Als channels voor IVAGO kunnen we hun website identificeren, net als hun sociale media 

kanalen. Daarnaast maken ze ook gebruik van klassieke reclamecampagnes met affiches, 

flyers en folders. Een ander contactpunt voor hun klanten is de ophaalkalender. Het laatste 

channel is de uitvoering van hun activiteiten zoals het vegen van de straten en het ophalen van 

het afval, ook dit vormt een contactpunt voor IVAGO met hun klanten. IVAGO maakt vooral 

gebruik van eigen kanalen (“Ivago,” n.d.; Osterwalder & Pigneur, 2010).  

 

In het geval van IVAGO kunnen we verschillende customer relationships herkennen. De eerste 

is co-creation, waarbij beide partijen (zowel klanten als IVAGO) afhankelijk zijn van elkaar. 

IVAGO kan zijn taken niet uitvoeren als haar klanten niet bepaalde acties stellen zoals sorteren, 

het vuilnis buitenzetten op de juiste tijdstippen etc. Een andere relatie die voorkomt in het geval 

van IVAGO is de self-service relatie. Voor veel consumenten van IVAGO is er geen directe 

relatie. Mensen kunnen de juiste zakken kopen voor te sorteren en zijn zo in staat om zichzelf 

te helpen. De laatste relatie die we kunnen terugvinden bij IVAGO is automated services-relatie. 

Zo kunnen klanten op de site een account aanmaken om persoonlijke gegevens te raadplegen, 

zoals hun eigen ophaalkalender, hun saldo voor speciale omhalingen etc. Daarnaast is er ook 

een mogelijkheid tot het contacteren van de klantendienst (“Ivago,” n.d.; Osterwalder & Pigneur, 

2010) 

 

De volgende stap in het business model canvas is het bekijken van de revenue streams. Voor 

IVAGO is dit iets complexer dan voor een traditionele onderneming doordat er zowel overheids- 

als privé-participatie terug te vinden is. De belangrijkste vorm van inkomsten voor IVAGO is de 

bijdrage van stad Gent. Daarnaast zijn er nog bijdrages van enkele intercommunales en 

gemeentebesturen. Ook met de verbranding van afval voor derden worden er inkomsten 

gegenereerd, zoals ook met de verkoop van zakken, ophaling bedrijfsafval, FostPlus, Recupel, 



 

18 

energieopbrengsten en andere inkomsten. IVAGO heeft eerder fixed price strategie waar de 

tarieven vastliggen voor hun klanten (“cijfers | Ivago,” n.d.; Osterwalder & Pigneur, 2010).  

 

De key resources van IVAGO kunnen we onderverdelen in vier gebieden. Zo heb je de fysieke 

resources, daarbij denken we vooral aan het wagenpark, het materiaal en de vuilbakken. Als 

tweede vorm van resources beschikt IVAGO ook over heel wat know-how over afvalverwerking, 

recycleren… Tevens is er dienst die zich bezighoudt met de communicatie van het bedrijf. 

IVAGO beschikt ook over een grote hoeveelheid human resources door de omvang van hun 

personeelsbestand. Ten slotte beschikken ze ook over een aanzienlijk grote financial resource 

door de bijdrage van de verschillende overheden (voornamelijk stad Gent) (“Ivago,” n.d.; 

Osterwalder & Pigneur, 2010) 

 

IVAGO heeft heel wat activiteiten die vooral gericht zijn op problem solving. De key activities 

van IVAGO zijn onder andere het plaatsen en ophalen van vuilnisbakken, ophalen van het 

vuilnis bij hun klanten, het verwijderen van sluikstorten & zwerfvuil, schoonmaken van pleinen & 

straten, het ondersteunen van evenementen en het in kaart brengen van de netheid van de stad 

(“Ivago,” n.d.; Osterwalder & Pigneur, 2010).  

 

IVAGO beschikt over drie key partnerships. Als eerste en belangrijkste partner, zeker gezien 

hun financiële bijdrage, is er de stad Gent. Daarnaast is ook de gemeente Destelbergen een 

belangrijke partner en tenslotte is er nog ECOV. Deze laatste is een joint venture van SITA 

Belgium en Indaver en is zo de private inbreng in de werking van IVAGO (“Ivago,” n.d.; 

Osterwalder & Pigneur, 2010).  

 

De laatste stap van het business model canvas is de cost structure. Voor IVAGO bestaat die in 

de eerste plaats uit personeelskosten. De andere kosten die bij IVAGO voorkomen zijn de 

verwerking van afval, aankoop van zakken, onderhoud materiaal, energie, overhead algemene 

diensten, milieuheffingen en afschrijvingen. Bij IVAGO is de kostenstructuur eerder value driven 

(“Ivago,” n.d.; Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

Zo komen we tot het volgend business model canvas voor de invoering van de internet of 

things-technologie, de smart waste:  
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FIGUUR 3 BMC IVAGO ZONDER IOT 

 

4.1.3 BUSINESS MODEL CANVAS IVAGO MET INTERNET OF THINGS 

Op basis van de literatuur over de technologie en bovenstaand business model canvas wordt 

volgende veronderstelling gedaan van hoe het business model canvas van IVAGO er zou 

kunnen uitzien. Wat zijn de opvallendste verschillen tussen het eerste BMC en het tweede 

BMC? Hierbij moeten we nog eens duidelijk vermelden dat dit om een veronderstelling gaat op 

basis van literatuur en dat in de praktijk andere resultaten kunnen voorkomen.  

 

Het eerste verschil kan gevonden worden bij de cost structure van IVAGO. Doordat IVAGO met 

slimme vuilnisbakken in staat zou zijn om hun ophaalroutes efficiënter te organiseren kunnen ze 

op verschillende van hun kostenplaatsen besparen. Zou gaan ze minder personeelskosten 

hebben doordat er minder overbodige uren worden gepresteerd door het personeel. Aangezien 

dit de grootste kost is voor IVAGO is dit alleen al een belangrijk effect. Maar ook op de aankoop 

van zakken voor openbare vuilnisbakken zullen ze kunnen besparen doordat ze niet langer 

halfvolle vuilnisbakken hoeven leeg te halen. Een derde besparing vinden we terug in het 

onderhoud van hun wagen- en machinepark. Doordat er efficiëntere routes voor ophalen 

vastgelegd kunnen worden doen de ophaalwagens minder kilometers wat een besparing in 

brandstofkosten en onderhoud met zich meebrengt. Toch is er ook een stijging in de kosten van 

IVAGO te veronderstellen. Ze moeten namelijk een eenmalige kost doen voor de aankoop en 

het plaatsen van de sensoren alsook instaan voor de onderhoudskosten van deze sensoren. 
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Ook bij de key resources kan er een effect verondersteld worden. In eerste instantie wordt er 

een uitbreiding van de fysieke resources gecreëerd door de aankoop van de slimme 

vuilnisbakken. IVAGO zal ook minder personeel nodig hebben, dit heeft dan ook een weerslag 

op de human resources. Een ander gevolg van de invoering van slimme vuilnisbakken is de 

creatie van nieuwe know-how. De sensoren van deze vuilbakken zorgen voor een instroom aan 

data. Uit deze data zouden dan belangrijke lessen getrokken kunnen worden. Zoals 

bijvoorbeeld welke vuilnisbakken het meest afval moeten verwerken, in welke regio’s er dan 

weer veel minder afval te verwerken valt. Dit kan in de toekomst zelfs de grootste meerwaarde 

blijken van de investering. Dit vergemakkelijkt het in kaart brengen van de afvalconsumptie van 

een stad aanzienlijk.  

 

De andere segmenten van het business model canvas zullen echter geen effect ondervinden 

door de invoering van slimme vuilnisbakken. Dit lijdt tot de conclusie dat het hier eerder om een 

sustaining technology gaat, aangezien de value propositions ongewijzigd blijven en de 

consumenten er geen direct effect van ondervinden. Slimme vuilbakken zijn echter wel een 

nuttige investering om de werking van IVAGO aanzienlijk te verbeteren.  

 

 
FIGUUR 4 BMC IVAGO MET IOT 
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4.1.4 E3-VALUE MODEL IVAGO ZONDER INTERNET OF THINGS 

Na het opstellen van beide BMC’s wordt er ook nog eens gekeken naar het e3-value model in 

beide situaties.  Het e3-value model van de situatie van IVAGO zonder de smart waste 

technologie heeft een aantal actors. Vooreerst is er IVAGO zelf, maar ook de overheden van 

Gent en Destelbergen spelen een belangrijke rol in het verhaal van IVAGO. Deze twee actors 

zijn eigenlijk market segments, maar door belangrijkheid in het business model van IVAGO 

worden ze als aparte actors weergegeven. Dit zijn de belangrijkste actors die terug te vinden 

zijn in deze value transaction. Er zijn meer actors te identificeren maar voor dit model zijn deze 

niet relevant. IVAGO bedient twee grote market segments. In eerste instantie zijn er de 

bedrijven. Dit segment heeft andere noden dan het tweede market segment, de particulieren 

(Gordijn & Akkermans, 2003; “Ivago,” n.d.). 

 

 
FIGUUR 5 E3-VALUE MODEL IVAGO ZONDER IOT 

 

De value activity van IVAGO die relevant is voor dit model is het duurzaam beheer van afval & 

materialen. Hoewel het in een normale situatie noodzakelijk is dat een actor zeker moet zijn dat 

hij deze actie winstgevend kan uitvoeren, kunnen we hier wel de bedenking bij plaatsen dat 

IVAGO deze actie sowieso zal uitvoeren aangezien het deels een openbare instelling is 

(Gordijn & Akkermans, 2003; “Ivago,” n.d.).  

 

De value interface van zowel de particulieren als de bedrijven geeft min of meer dezelfde value 

offerings aan. Beide geven geld in ruil voor de afvalophaling van IVAGO. Toch zijn dit twee 

aparte segmenten door de aard waarop deze transactie gebeurd. Bedrijven hebben vaak heel 

specifieke noden die bij particulieren niet terug te vinden zijn. Tussen deze segmenten en de 

segmenten stad Gent en stad Destelbergen is er ook telkens een value interface. Deze 
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transactie gaat over het betalen van belastingen in ruil voor het openbaar bestuur dat de 

overheid uitvoert. Het geld dat deze segmenten hier verdienen, wordt voor een deel gebruikt om 

IVAGO financieel te steunen. Toch is ook hier sprake van een inkomende value offering. In ruil 

voor de financiële steun van de overheid staat IVAGO in voor de opruiming van de openbare 

ruimte. De volgende stap is om dit model (fig. 5) te vergelijken met het model met iot-toepassing 

(Gordijn & Akkermans, 2003; “Ivago,” n.d.).  

 

4.1.5 E3-VALUE MODEL IVAGO MET INTERNET OF THINGS 

 
FIGUUR 6 E3-VALUE MODEL IVAGO MET IOT 

 

Al snel kunnen we zien dat het model met smart waste toepassing niet veel verschilt met het 

model zonder smart waste. De enige wijziging die noemenswaardig is, is het opduiken van een 

nieuwe actor. Er komt namelijk een leverancier van de technologie op het toneel tevoorschijn. 

Deze actor heeft als value action het produceren van smart waste vuilnisbakken. De value 

interface tussen deze leverancier en IVAGO draait dan ook enkel rond de uitwisseling van geld 

in ruil voor smart vuilnisbakken (Gordijn & Akkermans, 2003; “Ivago,” n.d.).  

 

Hier wordt dus het resultaat van de vergelijking van beide BMC’s bevestigd. Opnieuw is er geen 

sprake van een verandering in value proposition. De market segments van IVAGO ondervinden 
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geen rechtstreeks effect van de ingebruikname van smart waste vuilnisbakken op hun value 

interfaces. Er kan dus gesproken worden van een duidelijk sustaining effect van de smart waste 

technologie op het business model van IVAGO. Nogmaals, dit wil niet zeggen dat investeren in 

smart waste technologie voor IVAGO zinloos is. Met investeringen op dit vlak kan IVAGO toch 

enkele operationele verbeteringen aanbrengen aan hun werking en daarmee toch een aantal 

kosten besparen. Iets wat ze ondertussen ook zelf beseffen (Van Damme, 2017).  
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4.2 CASE 2: H.ESSERS 
4.2.1 INTERNET OF THINGS IN TRANSPORT 

De transportsector is de slagader van onze economie. Zonder deze sector zouden de winkels 

leeg zijn, de fabrieken stilliggen bij gebrek aan grondstoffen… Ook deze sector is steeds meer 

en meer op de sneltrein van de digitalisering aan het springen. Dit zorgt dan ook voor grote 

veranderingen binnen de sector (van Asperdt, 2015). Internet of things kan hier een belangrijke 

rol spelen. De mogelijkheden zijn opnieuw eindeloos. Eén van de grootste Belgische 

transportbedrijven H.Essers (“Over H.Essers – H.Essers,” n.d.) is gespecialiseerd in het 

vrachtvervoer met vrachtwagens. Voor de tweede case kijken we naar toepassingen die op dit 

bedrijf van toepassing kunnen zijn. Internet of things voor vrachtwagens kan verschillende 

vormen aannemen. Zo zijn er de testen en experimenten met zelfrijdende vrachtwagens. 

Hoewel dit nog heel futuristisch klinkt, is dit vandaag al de realiteit (Solon, 2016). Het gaat hier 

echter nog slechts over een minimaal percentage aan vrachtwagens in de wereld daar deze 

technologie (voorlopig) niet relevant genoeg is. In deze case zal de focus liggen op het 

implementeren van sensoren in vrachtwagens (Macaulay, Kückelhaus, Buckalew, & Chung, 

2015). Deze technologie is een kleinere stap dan zelfrijdende vrachtwagens en een stuk 

haalbaarder voor heel wat bedrijven. Bij deze iot-toepassingen worden vrachtwagens voorzien 

van sensoren om zo tijdens het rijden een heleboel data te verzamelen over de vrachtwagen. 

Deze data kan dan gebruikt worden om versleten onderdelen te detecteren en defecten te 

voorspellen. Op basis hiervan kan dan automatisch een onderhoud worden ingepland 

(Macaulay et al., 2015; Wollenhaupt, n.d.). Dit biedt een aantal voordelen. Zo wordt het 

onderhoud van vrachtwagens een stuk efficiënter geregeld. In plaats van periodieke 

onderhoudssessies waar soms niets en soms heel veel wordt ontdekt, worden de sessie nu 

ingepland wanneer het nodig is. Er zal geen onnodig werk meer worden verricht. Vrachtwagens 

staan niet plots voor langere tijd aan de kant door onverwacht opgedoken defecten. De 

chauffeurs van de vrachtwagens zullen zich veiliger voelen doordat er een constante zekerheid 

is over de staat van hun vrachtwagen. Deze toepassing wordt predicitve asset lifecycle 

management genoemd (Macaulay et al., 2015; Wollenhaupt, n.d.). Een voorbeeld van zo’n 

technologie is de MoDe, dit is een samenwerking tussen onder andere de EU, Volvo en DHL. 

Het doel was om een vrachtwagen te ontwikkelen die op zichzelf kon beslissen wanneer een 

onderhoud nodig was, zonder menselijke tussenkomst (FUTURE-PROOFING the automotive 

industry, n.d.). Deze technologie zou de tijd dat een vrachtwagen in gebruik is met 30% kunnen 

verhogen (Macaulay et al., 2015).  

 

4.2.2 BUSINESS MODEL CANVAS H. ESSERS ZONDER INTERNET OF THINGS 

Als eerste element van het business model canvas wordt er naar de customer segments 

besproken. Op de site van H. Essers kunnen heel wat verschillende segmenten onderscheiden 
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worden, maar voor de eenvoud van het model onderscheiden wij er twee, algemeen transport 

en gespecialiseerd transport (“Over H.Essers – H.Essers,” n.d.). Net zoals bij IVAGO is er hier 

dus sprake van een segmented verdeling, maar niet van een diversified verdeling (Osterwalder 

& Pigneur, 2010). 

 

De value propositions van H. Essers concentreren zich uiteraard rond het transport van 

goederen. De belangrijkste value proposition is dan ook een snelle en veilige bezorging. 

Daarnaast wil H. Essers ook betrouwbaar overkomen naar zijn klanten toe en draagt het de 

verantwoordelijkheid over de goederen die ze transporteren of opslaan. De vierde en laatste 

value proposition is die van klantenservice. H. Essers gaat er prat op dat het zijn klanten 

beschouwt als partners en gaat voor langdurige relaties (Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over 

H.Essers – H.Essers,” n.d.). 

 

Qua channels kunnen we bij H. Essers drie belangrijke kanalen onderscheiden. De focus ligt 

hier vooral op de eigen kanalen. Zo beschikt H. Essers over een eigen website, hebben ze 

sales agents en is er ook nog een contactmoment bij de levering en ophaling van de goederen 

(Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over H.Essers – H.Essers,” n.d.).  

 

H. Essers heeft twee vormen van customer relationships. In de eerste plaats is er de personal 

customer relationship in de vorm van de prijsoffertes en vragen die via de website kunnen 

gesteld worden. Hier wordt er dan steeds op gereageerd door één van de sales agents. 

Daardoor blijft de basis liggen bij menselijke interactie. De tweede belangrijke vorm van 

customer relationship bij H. Essers is sterk gerelateerd aan hun value propostion. Doordat ze 

hun klanten als partners beschouwen en streven naar duurzame relaties kan gesteld worden 

dat H. Essers ook dedicated personal assistance toepast binnen hun bedrijf (Osterwalder & 

Pigneur, 2010; “Over H.Essers – H.Essers,” n.d.). 

 

De vijfde bouwsteen van het BMC van H. Essers zijn de revenue streams. H. Essers maakt 

gebruik van dynamic pricing aangezien er geen standaardprijslijsten te vinden zijn op hun site. 

Ze pakken iedere klant aan als een unieke case en de prijs zal dan ook verschillen van klant tot 

klant. De belangrijkste bron van inkomsten is uiteraard het transport van goederen. Daarnaast 

verdient H. Essers ook aan de opslag van goederen voor hun klanten. Ook extra diensten 

kunnen geld in het laadje brengen. Tenslotte is de voorkoop van hun activa ook een bron van 

inkomsten (Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over H.Essers – H.Essers,” n.d.).  

 

De key resources van H. Essers worden onderverdeeld in verschillende categorieën. De meest 

gevulde categorie voor H. Essers is die van de physical resources. H. Essers is eigenaar van 
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zijn wagenpark. Daarnaast beschikt het over 950.000 m2 aan magazijnruimte. Als derde 

belangrijke fysieke resource beheert H. Essers ook zijn eigen IT-systemen. Naast fysieke 

resources beschikt H. Essers ook over intellectuele resources in de vorm van know-how over 

hoe een transportbedrijf moet werken. De derde categorie die van doorslaggevend belang is in 

het BMC van H. Essers is hun human resources. H. Essers heeft namelijk meer dan 5400 

werknemers in dienst (Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over H.Essers – H.Essers,” n.d.). 

 

De key activities van H. Essers vallen allemaal in de problem solving categorie. Alles staat in 

het teken van het oplossen van de problemen van hun klanten. De belangrijkste activiteiten die 

te onderscheiden zijn, zijn het transporteren en opslaan van goederen, het verpakken van die 

goederen, het logistiek management en de logistiek consulting bij hun klanten. Ook staat H. 

Essers in voor het onderhoud van hun eigen vrachtwagens, deze dienst bieden ze ook aan aan 

derden. (Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over H.Essers – H.Essers,” n.d.).  

 

H. Essers beschikt over drie key partnerships. De eerste partner is hun belangrijkste partner, 

namelijk de leverancier van hun vrachtwagens. Dit is duidelijk gedreven vanuit de motivatie om 

bepaalde resources te bemachtigen die ze anders niet zouden hebben. Daarnaast is het voor 

H. Essers ook voordelig om een strategische alliantie aan te gaan met de overheden, 

voornamelijk voor het vlotter afhandelen van de douane-procedure en het op de hoogte blijven 

van de verschillende wetgevingen in ieder land. De laatste partners van H. Essers die belangrijk 

zijn, zijn andere transportbedrijven. Deze vorm van coopetition is in het voordeel van alle 

partijen. Zo kunnen vrachtwagenchauffeurs belangrijke informatie uitwisselen over routes, 

tankstations etc. Ook kan het zijn dat H. Essers moet samenwerken met een concurrent om zo 

bepaalde goederen te vervoeren (Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over H.Essers – H.Essers,” 

n.d.).  

 

De laatste bouwsteen van het BMC is de cost structure. Voor H. Essers is deze vooral value 

driven. Ze streven naar een langdurige relatie met hun klanten om zo als een betrouwbare 

partner op te treden. De kostenstructuur van H. Essers heeft door de omvang van het bedrijf 

vooral het kenmerk van een economy of scope met heel wat variabele kosten. De belangrijkste 

kosten voor H. Essers zijn de aankoop van brandstof, het betalen van personeel en het 

onderhoud van het wagenpark (Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over H.Essers – H.Essers,” 

n.d.). Dit alles maakt dat het business model canvas van H. Essers er als volgt uitziet:  
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FIGUUR 7 BMC H. ESSERS ZONDER IOT 

 

4.2.3 BUSINESS MODEL CANVAS H. ESSERS MET INTERNET OF THINGS 

Voor het opstellen van het BMC met de smart vrachtwagens baseren we ons opnieuw op de 

literatuur over de technologie. Dit is een hypothetische situatie waarin H. Essers over zou gaan 

tot de aankoop van vrachtwagens voorzien van de nodige sensoren.  

 

De eerste bouwsteen van het BMC waar er verschillen opduiken ten gevolge van de iot-

toepassing is die van de cost structure. Vooral op het vlak van onderhoud kan H. Essers 

besparen. Er worden geen onnodige werkuren gestoken in het nakijken van vrachtwagens die 

nog perfect in orde zijn. Er wordt enkel nog een onderhoud gedaan wanneer de vrachtwagen 

aangeeft dat het nodig is. Dit brengt ook een besparing op personeelskosten met zich mee. Ook 

logistieke kosten kunnen dalen door het gebruik van smart vrachtwagens. Doordat 

vrachtwagens beter onderhouden kunnen worden gaan deze dan ook langer mee. Dit betekent 

dat het afschrijven van deze voertuigen over een langere periode kan gebeuren. Dit is niet altijd 

in het voordeel van het bedrijf. Er zal ook één kostenpost bijkomen door deze handeling. Er 

moet namelijk geïnvesteerd worden in de technologie. Dit zal op korte termijn dan ook een grote 

kost met zich meebrengen. Hierdoor zal eerder geopteerd worden voor een geleidelijke 

aankoop van sensoren.  



 

28 

Het volgende element van het BMC dat een effect zal voelen is dat van de key resources. Door 

de investering in iot-toepassingen zal het wagenpark van H. Essers aanzienlijk stijgen in 

waarde. Maar niet alleen de fysieke resources veranderen. Ook bij de intellectuele en de human 

resources zijn de gevolgen voelbaar. Zo zal H.Essers door de data die gegenereerd wordt een 

beter begrip krijgen van hun vrachtwagens. Zo zullen ze beschikken over een pak meer know-

how dan hun concurrenten die deze technologie niet zouden hebben. Maar ook voor het 

personeel zijn er gevolgen. Zo rijden de chauffeurs rond met veiligere vrachtwagens dan 

voorheen. Er zullen echter wel minder onderhoudsmensen nodig zijn dan in een situatie zonder 

smart vrachtwagens. Dit brengt dan ook een weerslag met zich mee op de key activity van het 

onderhouden van het wagenpark.  

 

Op het vlak van key partners is er slechts één wijziging, namelijk een nieuwe partner in de vorm 

van de leverancier van de technologie. Ook hier gaat het dus zoals bij de leveranciers van de 

vrachtwagens gemotiveerd zijn vanuit het bemachtigen van een bepaalde resource.  

 

Voor dit onderzoek is het natuurlijk vooral van belang om te kijken naar de value propositions. 

In deze case is er slechts één kleine wijziging op dit vlak. Door de technologie kan H. Essers 

zich nog meer dan tevoren profileren als een betrouwbare transporteur. Deze wijziging is echter 

niet genoeg om van een disruptive effect te spreken. Ook voor H. Essers is er dus net zoals 

voor IVAGO op basis van het BMC sprake van  sustaining effect.  
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FIGUUR 8 BMC H. ESSERS MET IOT 

 

4.2.4 E3-VALUE MODEL H. ESSERS ZONDER INTERNET OF THINGS 

In het e3-value model zonder iot-toepassing van H. Essers zijn er twee actors te 

onderscheiden. De belangrijkste actor is uiteraard H. Essers zelf. Maar het belang van de 

tweede actor mag zeker niet onderschat worden. Zonder de leverancier van de vrachtwagens is 

H. Essers niet in staat om hun value proposition uit te voeren. Naast de twee actoren zijn er ook 

twee market segments aanwezig in het model. Aan de ene kant heb je het algemene transport, 

dit is het transport dat geen specifieke vereisten heeft. Aan de andere kant heb je het 

gespecialiseerde transport (Gordijn & Akkermans, 2003; “Over H.Essers – H.Essers,” n.d.). 

 

De value interface van de leverancier van de vrachtwagens met H. Essers is een uitwisseling 

van geld in ruil voor vrachtwagens. De value interfaces van het algemene transport en van het 

gespecialiseerde transport hebben beide dezelfde value objects. In beide gevallen wordt er geld 

uitgewisseld voor het transport van een bepaald goed. In het geval van het gespecialiseerde 

transport zijn er, in vergelijking met het algemene transport, specifieke vereisten die moeten 

voldaan worden. Dit kan gewoon een bepaalde vrachtwagen zoals bijvoorbeeld een koelwagen 

of een tankwagen (Gordijn & Akkermans, 2003; “Over H.Essers – H.Essers,” n.d.).  
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De value actions waarvan  H. Essers overtuigd is dat ze deze met winst kan uitvoeren zijn een 

snelle en veilige levering, de verantwoordelijkheid over de goederen, een betrouwbare 

logistieke partner zijn en een uitstekende service in de vorm van partner/klant relaties. De 

leverancier van de vrachtwagens heeft als value action het produceren van de vrachtwagens 

(Gordijn & Akkermans, 2003; “Over H.Essers – H.Essers,” n.d.).  

 

 
FIGUUR 9 E3-VALUE MODEL H. ESSERS ZONDER IOT-TOEPASSING 

 

4.2.5 E3-VALUE MODEL H. ESSERS MET INTERNET OF THINGS 

Als we het model uit figuur 9 vergelijken met het e3-value model dat rekening houdt met een 

invoering van smart vrachtwagens dan valt direct op dat er, net zoals bij IVAGO, amper een 

verschil is. Er komt een nieuwe actor aan bod die als value action het produceren van de 

sensoren voor de vrachtwagens heeft. De value interface die deze actor deelt met H. Essers is 

een uitwisseling van de value objects geld en internet of things-technologie (Gordijn & 

Akkermans, 2003; “Over H.Essers – H.Essers,” n.d.).  
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FIGUUR 10 E3-VALUE MODEL H. ESSERS MET IOT 

 

Ook hier wordt het resultaat van de vergelijking van beide BMC’s bevestigd in de resultaten van 

de vergelijking van beide e3-value modellen. Er is in deze case dus net zoals bij IVAGO sprake 

van een sustaining technologie. Opnieuw wil dit niet zeggen dat het investeren in deze 

technologie zinloos is. Met de data die gegenereerd wordt door de sensoren in de 

vrachtwagens kan het bedrijf veel besparen en know-how opbouwen die concurrenten zonder 

die technologie niet zullen hebben. Het business model van H. Essers zal naar onze 

verwachtingen echter geen ingrijpende veranderingen ondervinden door het investeren in smart 

vrachtwagens.  
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4.3 CASE 3: BRUSSELS AIRLINES 
4.3.1 INTERNET OF THINGS IN LUCHTVAART 

Iedere dag zijn er meer dan 100.000 vluchten in de wereld (Garfors, 2014). Uit dat cijfer kan je 

afleiden dat de luchtvaartsector een enorm grote markt is. Ook hier staat de technologie niet stil 

en liggen er een heleboel mogelijkheden klaar voor internet of things om een rol van betekenis 

te spelen (van Leeuwen, 2016). Een derde van de 200 grootste luchtvaartmaatschappijen heeft 

al een budget vrijgemaakt om te investeren in internet of things (“Luchtvaartmaatschappijen 

investeren in Internet of Things,” 2015). Dit zowel aan de zijde van de passagier als aan de kant 

van de luchtvaartmaatschappijen zelf. Zo is er in Schiphol Amsterdam al een netwerk van 2000 

beacons geïnstalleerd om zo de dienstverlening voor de passagiers op te krikken (van 

Leeuwen, 2016). Een andere mogelijkheid is het incorporeren van sensoren in de vliegtuigen. 

Deze sensoren monitoren constant het vliegtuig tijdens de vlucht en genereren zo een enorme 

hoeveelheid aan data die onmiddellijk wordt doorgestuurd naar de luchthaven van bestemming. 

Op die manier kunnen de onderhoudstaken die noodzakelijk zijn aan het vliegtuig voorspeld 

worden. De mankementen worden tijdens de vlucht ontdekt waardoor de onderhoudsploeg op 

de grond al op voorhand weet wat ze gaan moeten doen wanneer het vliegtuig landt. Dit 

betekent een enorme besparing in tijd die nodig is om een vliegtuig terug in de lucht te krijgen 

(Jenner, n.d.; Mercer, 2016; van Leeuwen, 2016; WIND, 2010). In deze case gaan we hier dan 

ook dieper op ingaan. Hiervoor kijken we naar het business model van de enige Belgisch 

luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines (“Ons Bedrijf | Brussels Airlines,” n.d.).  

 

4.3.2 BUSINESS MODEL CANVAS BRUSSELS AIRLINES ZONDER INTERNET OF THINGS 

Brussels Airlines heeft vier grote consumer segments. Als eerste zijn er first class passagiers. 

Dit zijn de mensen die veel geld willen uitgeven aan een vlucht om zo de meest exclusieve 

dienstverlening te ontvangen. Het tweede segment, businessclass passagiers, is iets minder 

kapitaalkrachtig maar wil toch ook een exclusievere bediening ontvangen. Dit zijn vaak 

zakenmensen die veel reizen. Het derde segment zijn de economy class passagiers. Deze 

willen zo goedkoop mogelijk van A naar B gaan en zijn niet geïnteresseerd in exclusieve 

services tegen betaling. Het laatste segment van Brussels Airlines is de bedrijfswereld. Hier 

richten ze zich naar bedrijven die veel personeel hebben dat vaak moet reizen en dus 

aanspraak maakt op een gepersonaliseerde dienstverlening (kortingen op hoeveelheid 

vliegtickets etc.) of bedrijven die goederen willen transporteren met het vliegtuig. Er is in dit 

geval sprake van zowel een segmented als een diversified onderverdeling. De eerste drie 

segmenten zijn allemaal particulieren die verschillende noden hebben, maar toch onvoldoende 

verschillen om echt als een diversified verdeling beschouwd te worden. Toch is hier, in het 

geval van Brussels Airlines, ook sprake van aangezien ze zich ook richten naar bedrijven. Dit 
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segment verschilt voldoende van de andere om te kunnen spreken van een diversified verdeling 

(“Ons Bedrijf | Brussels Airlines,” n.d.; Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

De value proposition van Brussels Airlines is ook drievoudig. In de eerste plaats bieden ze 

vluchten aan van A naar B. Naast deze vluchten bieden ze ook ervaringen aan voor hun 

klanten. Hier zal vooral door de businessclass en first class passagiers gebruik van gemaakt 

worden. De derde value proposition van Brussels Airlines is de exclusiviteit. Dit is uitsluitend 

voor first class passagiers een aantrekkingsfactor. Zij willen de meest exclusieve service en zijn 

dan ook bereid om daar veel voor te betalen (“Ons Bedrijf | Brussels Airlines,” n.d.; Osterwalder 

& Pigneur, 2010). 

 

Ook Brussels Airlines maakt gebruik van een mix van channels. In eerste instantie heb je de 

reisbureaus die reizen organiseren. Dit is een partnerkanaal aangezien het hier om externe 

ondernemers gaat. Een ander kanaal is hun eigen website die voor Brussels Airlines ook een 

enorm belangrijk kanaal is. Dit valt onder de categorie van eigen kanalen. Een derde kanaal dat 

we identificeren, is de luchthaven zelf. Dit is eerder een eigen kanaal dat indirect opereert (“Ons 

Bedrijf | Brussels Airlines,” n.d.; Osterwalder & Pigneur, 2010).  

 

Op het vlak van customer relationships is er bij Brussels Airlines een mix van verschillende 

types terug te vinden. Gaande van dedicated personal assistance tot self-service en automated 

services. De exclusieve service die first class passagiers krijgen kunnen we onderverdelen bij 

dedicated personal assistance. Het self-service gedeelte kan dan weer teruggevonden worden 

op de website, waar klanten zelf tickets kunnen kopen en veel gestelde vragen bekijken. Tot 

slot is er ook een deel automated services in de vorm van een frequent flyers club, waar 

mensen hun afgelegde kilometers kunnen bijhouden en gebruiken voor het boeken van tickets 

(“Ons Bedrijf | Brussels Airlines,” n.d.; Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

Het revenue stream gedeelte van dit BMC is gebasseerd op een dynamic pricing mechanisme. 

De prijzen van vliegtuigtickets kunnen van dag tot dag verschillen. De belangrijkste bron van 

inkomsten voor Brussels Airlines is uiteraard het verkopen van vluchten. Maar daarnaast 

verdienen ze ook door vrachtvervoer, het aanbieden van extra services en hospitality op de 

luchthavens (“Ons Bedrijf | Brussels Airlines,” n.d.; Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

Brussels Airlines beschikt over verschillende types van key resources. De fysieke resources 

van Brussels Airlines bestaan vooral uit vliegtuigen, Brussels Airlines heeft een vloot van 50 

vliegtuigen, en de nodige brandstof voor deze vliegtuigen. Op het vlak van intellectuele 

resources is er vooral veel know-how te identificeren. Zo is Brussels Airlines één van de spelers 
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die gespecialiseerd is in het aanbieden van vluchten naar Afrika vanuit Europa. Als laatste 

resource is er ook nog het personeel, bij Brussels Airlines gaat dit over 3500 mensen (“Ons 

Bedrijf | Brussels Airlines,” n.d.; Osterwalder & Pigneur, 2010).  

 

De zevende bouwsteen zijn de key activities. Voor Brussels Airlines zijn die allemaal van het 

problem solving type. De belangrijkste activiteit van Brussels Airlines is natuurlijk het vliegen 

zelf. Maar een commerciële luchtvaartmaatschappij heeft buiten vliegen ook nog enkele andere 

activiteiten die van cruciaal belang zijn. Zo moeten de vliegtuigen onderhouden worden, zodat 

ze veilig genoeg blijven om betrouwbaar te kunnen vliegen. Ook de verwerking van de bagage 

van de passagiers is een belangrijke activiteit van een luchtvaartmaatschappij. En tot slot 

bestaat een belangrijk deel van de activiteiten van Brussels Airlines uit het voorzien van de 

gepaste service voor hun klanten (“Ons Bedrijf | Brussels Airlines,” n.d.; Osterwalder & Pigneur, 

2010).  

 

Een organisatie zoals Brussels Airlines kan uiteraard niet werken zonder een aantal belangrijke 

partners. In de eerste plaats zijn er, in het geval van Brussels Airlines, Airbus en Bombardier. 

Dit zijn de leveranciers van de vliegtuigen waar Brussels Airlines mee werkt. Ook de overheden 

van de landen waar ze op vliegen zijn een heel belangrijke partners voor Brussels Airlines. Zij 

voorzien in de eerste plaats de luchthavens waar er op kan geland worden en staan in voor de 

luchtverkeersleiding. Hier gaat het om een strategische alliantie die vooral gedreven is uit 

optimalisatie van de beschikbare resources (in dit geval dus het luchtruim). Een andere vorm 

van partners zijn de codershare agreements. Zo is Brussels Airlines lid van Star Alliance, een 

alliantie van verschillende luchtvaarmaatschappijen. Het doel van dit akkoord is om vluchten te 

verkopen onder hun eigen merknaam, maar wel een vliegtuig, en dus ook een vluchtcode, te 

delen. Op die manier worden de vluchten gemakkelijker gevuld. Dit is dan weer een vorm van 

coopetition om zo het risico te verkleinen voor alle betrokken partijen. Een vierde partner voor 

Brussels Airlines is de afhandelaar van de bagage. Hier gaat het opnieuw over een strategische 

alliantie (“Ons Bedrijf | Brussels Airlines,” n.d.; Osterwalder & Pigneur, 2010).  

 

De cost structure van Brussels Airlines is vooral value-driven. Getuige daarvan hun mission 

statement: “Wij willen de meest persoonlijke luchtvaartmaatschappij zijn, mensen 

samenbrengen en van reizen weer een plezier maken.” De kosten van Brussels Airlines zijn 

een mengeling van fixed costs en variable costs. Toch overheerst die laatste categorie iets 

meer. De grootste kost voor Brussels Airlines is de brandstof voor hun vliegtuigen. Gelukkige 

kunnen ze hier, door hun omvang, profiteren van economy of scope-voordelen. Ook het 

personeel is een aanzienlijke kostenpost. Daarnaast moeten ze ook nog vergoedingen betalen 
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aan de luchthavens, zijn ze gebonden aan belastingen en hebben ze nog een heel pak 

logistieke kosten (“Ons Bedrijf | Brussels Airlines,” n.d.; Osterwalder & Pigneur, 2010).  

 

 
FIGUUR 11 BMC BRUSSELS AIRLINES ZONDER IOT 

 

4.3.3 BUSINESS MODEL CANVAS BRUSSELS AIRLINES MET INTERNET OF THINGS 

In het geval Brussels Airlines zou overgaan tot de aankoop van vliegtuigen die voorzien zijn van 

sensoren die mankementen opsporen en in real-time doorsturen naar de onderhoudsploegen 

op de grond, zullen er een aantal aanpassingen moeten gedaan worden aan het business 

model canvas. Vooreerst zal de cost structure het effect van deze technologie voelen. 

Vliegtuigen die beter onderhouden zijn, vliegen efficiënter en verbruiken zo minder brandstof. 

Ook de logistieke kosten van Brussel Airlines zullen dalen door het gebruik van smart 

vliegtuigen, ze zullen minder vliegtuigen hebben die langdurig op de grond staan voor 

onderhoud. De onderhoudskosten zelf zullen daardoor ook aanzienlijk verminderen. Dit 

betekent ook een besparing op de personeelskosten. Er is echter wel één kost die er bij komt 

en dat is de investering in het materiaal zelf.  

 

De key resources van Brussels Airlines zullen allemaal de invloed van de technologie voelen. 

Door de technologie zal er minder personeel nodig zijn voor onderhoud. De data die 

gegenereerd wordt zorgt er voor dat Brussels Airlines heel wat meer know-how heeft over hun 

vliegtuigen. Dit kan van strategisch belang zijn bij investeringen. Ook de fysieke resources 
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veranderen. Zo zijn de vliegtuigen een stuk betrouwbaarder dan voorheen en hebben ze een 

langere levenscyclus. Door de efficiëntere vliegende vliegtuigen zal Brussels Airlines ook 

minder nood hebben aan grote hoeveelheden brandstof.  

 

Op het vlak van key partners verandert er niet zo veel. De leverancier van de technologie wordt 

gewoon toegevoegd aan de lijst van belangrijke partners. De key activities kunnen wel 

wijzigingen ervaren. Zo zijn de vluchten een stuk veiliger en betrouwbaarder dan voorheen, iets 

wat zeker ook zal helpen om de passagiers op hun gemak te laten voelen. Maar ook op het 

onderhouden van de vliegtuigen zullen de effecten zich laten voelen. De vliegtuigen zullen op 

een veel efficiëntere manier onderhouden worden. In plaats van defecten pas te kunnen 

opsporen als het vliegtuig op de grond staat, kunnen de onderhoudsploegen zich al 

voorbereiden op het onderhoud voor het vliegtuig aangekomen is. Dit zal een besparing in tijd 

en middelen betekenen.  

 

Tot slot valt wel op te merken dat de value propositions geen invloed ervaren van de 

investeringen in de technologie. Dit wil zeggen dat het ook hier om een sustaining technologie 

gaat en niet om een disruptive  technologie.  

 

 
FIGUUR 12 BMC BRUSSELS AIRLINES MET IOT 
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4.3.4 E3-VALUE MODEL BRUSSELS AIRLINES ZONDER INTERNET OF THINGS 

 

 
FIGUUR 13 E3-VALUE MODEL BRUSSELS AIRLINES ZONDER IOT 

 

In het e3-value model van Brussels Airlines vinden we twee actoren terug die van belang zijn 

voor deze situatie. Uiteraard is Brussels Airlines de centrale actor in dit model. De value action 

van Brussels Airlines is het aanbieden van vluchten en alle services die daar aan vast hangen. 

De andere actor is de leverancier van de vliegtuigen met als value action het produceren van de 

vliegtuigen. De value exchange tussen beide actors draait rond de uitwisseling van geld voor 

vliegtuigen (Gordijn & Akkermans, 2003; “Ons Bedrijf | Brussels Airlines,” n.d.).  

 

Naast de actors zijn ook de vier market segments van Brussels Airlines terug te vinden op het 

e3-value model. De economy class passagiers en de bedrijven hebben dezelfde value 

exchange met Brussels Airlines. Toch zijn dit aparte segmenten door de manier van hoe ze 

deze moeten benaderen. De value exchange van de businessclass passagiers met Brussels 

Airlines is niet enkel geld in ruil voor een vlucht. Ze krijgen ook extra services. Dit maakt dat er 

in dit geval drie value ports zijn in de value interfaces tussen Brussels Airlines en dit segment. 

Ook bij het vierde market segment vinden we een vergelijkbare situatie terug. Ook hier is de 

value exchange tussen Brussels Airlines en first class passagiers meer dan enkel de 

uitwisseling van vluchten voor geld. De first class passagiers krijgen er nog een exclusieve 

service bovenop (Gordijn & Akkermans, 2003; “Ons Bedrijf | Brussels Airlines,” n.d.).  
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4.3.5 E3-VALUE MODEL BRUSSELS AIRLINES MET INTERNET OF THINGS 

Bij de vergelijking van het e3-value model zonder internet of things met het e3-value model met 

internet of things, is ook hier op te merken dat er niet veel verschillen zijn. De enige wijziging is 

opnieuw het opduiken van een nieuwe actor. De producent van de internet of things technologie 

die met Brussels Airlines een value exchange opbouwt waar geld in ruil voor de technologie 

wordt gegeven. Dit betekent dat er geen invloed is op de value exchanges tussen Brussels 

Airlines en zijn market segments. Deze value exchanges blijven dan ook ongewijzigd. Dit is een 

bevestiging van wat we al gevonden hadden bij het vergelijken van de BMC’s. Er is dus ook hier 

sprake van een sustaining technologie. De impact van smart vliegtuigen op het business model 

van Brussels Airlines is dus eerder ondersteunend. Er worden geen nieuwe value propositions 

gecreëerd. Toch is een investering geen slecht idee, het kan de luchtvaartmaatschappij heel 

wat geld besparen. Vooral de tijd die uitgespaard wordt tussen twee vluchten van een vliegtuig 

is een groot voordeel dat ze kunnen verwerven dankzij een investering in deze technologie.  

 

 
FIGUUR 14 E3-VALUE MODEL BRUSSELS AIRLINES MET IOT 
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4.4 CASE 4: COLRUYT 
4.4.1 INTERNET OF THINGS IN RETAIL 

Als laatste case bekijken we de mogelijkheden voor internet of things in de consumer goods 

retail sector. Ook hier zijn er heel wat mogelijkheden. Gaande van RFID-chips om de voorraad 

doorheen de supply chain te kunnen volgen tot slimme prijskaartjes die constant up-to-date 

blijven met de laatste tendensen op de markt (Gregory, 2015). De technologie die in deze case 

aanbod zal komen is echter deze van smart winkelkarren met behulp van micro-location 

technologie. De mogelijkheden van deze technologie zijn meervoudig. Een slimme winkelkar 

kan de consument helpen met het navigeren door de winkel op basis van een 

boodschappenlijstje dat ze op voorhand hebben geüpload in een app. Wanneer een klant voor 

langere tijd aan een bepaald product blijft staan, krijgen ze een update met extra informatie over 

dit product. Passeren ze een bepaald product dat ze al vaak gekocht hebben in het verleden 

dan kan de winkel ze een gepersonaliseerde loyalty-korting aanbieden op dat product. En zo 

zijn er nog een heleboel mogelijkheden (Gregory, 2015). Voor dit te verwezenlijken zijn er al 

een aantal technologieën ontwikkeld (Alarifi et al., 2016; Aman, Jiang, Quint, Yelamarthi, & 

Abdelgawad, 2016; Newman, 2014). Het grootste voordeel van deze ontwikkeling zit hem in de 

winkelervaring van de klant. Deze wordt door gebruik te maken van de technologie een stuk 

aangenamer en gepersonaliseerder gemaakt. Dit kan helpen de klanttevredenheid en loyaliteit 

van de consument aan de winkel te verhogen. De winkel leert langs zijn kant heel veel over de 

klant: wat koopt hij, hoelang is hij in de winkel, welk traject legt hij af in de winkel… Deze data 

kan de winkel op zijn beurt gebruiken om de ervaring van de klant nog beter en 

gepersonaliseerder te maken (Gregory, 2015). In deze case kijken we naar wat de impact 

hiervan kan zijn op één van de grootste spelers op de Belgische markt, Colruyt (Colruyt Group, 

2016). 

 

4.4.2 BUSINESS MODEL CANVAS COLRUYT ZONDER INTERNET OF THINGS 

De  consumer segments van Colruyt zitten een beetje in een grijze zone. Langs de ene kant 

richten ze zich op de heel prijsbewuste klanten, maar aan de andere kant bereiken ze eigenlijk 

een heel groot publiek. Het is niet meteen duidelijk dus of het hier gaat over een op segmented 

dan wel mass market gefocust business model. Aangezien ze zich toch vooral profileren als de 

goedkoopste speler op de markt kiezen we in dit onderzoek voor een segmented gefocust 

business model (Colruyt Group, 2016; Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over ons | Colruyt 

Group,” n.d.).  

 

De value proposition van Colruyt is vooral hun laagste prijs. Alles staat in het teken van “de 

goedkoopste”  zijn. Dit betekent dat alle andere zaken zoals winkelinkleding en dergelijke 

moeten wijken. Toch zijn er nog enkele kleinere value propositions te onderscheiden in het 
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geval van Colruyt. Als eerste is er de minimale service, dit lijkt op het eerste zich niet echt een 

value maar toch kan dit voor bepaalde klanten net een aantrekkingsfactor zijn. Daarnaast werkt 

Colruyt ook met een bonuskaart. Dit is een klantenkaart waar  mensen gebruik van kunnen 

maken om extra kortingen te verkrijgen. Ook heeft Colruyt een extra dienst genaamd Collect & 

Go. Dit biedt aan hun klanten de mogelijkheid om hun boodschappen op voorhand te bestellen 

en dan op een zelf gekozen tijdsstip op te halen. Zo moeten de klantende producten niet zelf in 

de winkelrekken gaan opsporen (Colruyt Group, 2016; Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over ons 

| Colruyt Group,” n.d.). 

 

Colruyt maakt gebruik van een mix aan kanalen. De focus ligt hier vooral op eigen kanalen. Het 

belangrijkste kanaal voor Colruyt zijn hun winkels zelf. Daarnaast beschikken ze over hun eigen 

website en folders. Een laatste kanaal dat belangrijk is voor Colruyt is de zogenaamde rode 

telefoon. Dit is een speciaal nummer waar mensen naar kunnen bellen als in een andere 

supermarkt de prijzen lager liggen voor de dezelfde producten als bij Colruyt (Colruyt Group, 

2016; Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over ons | Colruyt Group,” n.d.).  

 

De customer relationsjips van Colruyt zijn een mix van de verschillende categorieën. Een groot 

deel van de relatie is opgebouwd rond self-service, in de winkel moet de klant zelf steeds op 

zoek gaan naar de producten die hij nodig heeft bijvoorbeeld. Toch is er ook een zekere vorm 

van personal assistance aanwezig, vooral aan de kassa. Het systeem van de bonuskaart is dan 

weer een vorm van automated service aangezien deze kaarten gebonden zijn aan de klant zelf. 

Ook co-creation komt aan bod bij Colruyt. Voor de rode telefoon is Colruyt afhankelijk van de 

inbreng van hun klanten. Zonder hen zou dat systeem niet werken (Colruyt Group, 2016; 

Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over ons | Colruyt Group,” n.d.).  

 

De revenue stream van Colruyt is ook gebaseerd op een dynamic pricing strategie. Colruyt wil 

steeds de goedkoopste zijn op de markt. Dit betekent dat hun prijzen vaak veranderen op basis 

van hoe de andere spelers op de markt bepaalde producten prijzen. De grootste vorm van 

inkomsten voor Colruyt is de winstmarge op de verkoop van consumentengoederen. Daarnaast 

verdienen ze ook geld op de extra services die ze nog aanbieden zoals het collect & go 

systeem (Colruyt Group, 2016; Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over ons | Colruyt Group,” n.d.).  

 

Colruyt beschikt over een aantal key resources Zo bestaan hun fysieke resources uit vastgoed 

zoals de winkelpanden die ze uitbaten, het materiaal in de winkels en een logistieksysteem van 

vrachtwagens en dergelijke. Op intellectueel vlak beschikken ze echter ook over heel wat 

resources. Zo heeft Colruyt een heel sterk merk dat heel wat weerklank heeft bij de bevolking. 

Ze beschikken ook over heel wat know-how over hun winkels en hun supply chain. Ten slotte 
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bezit Colruyt ook heel wat human resources met een personeelsbestand van meer dan 29.000 

mensen verspreid over heel de groep (Colruyt Group, 2016; Osterwalder & Pigneur, 2010; 

“Over ons | Colruyt Group,” n.d.).  

 

Ook Colruyt heeft key activities die gecentreerd zijn rond problem solving. Ze werken in dienst 

van de consumenten om zo hun behoeftes te bevredigen, maar produceren bijvoorbeeld niets 

zelf. De belangrijkste activiteit van Colruyt is het verkopen van consumentengoederen. 

Daarnaast doen ze ook aan e-commerce via de collect & go dienst (Colruyt Group, 2016; 

Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over ons | Colruyt Group,” n.d.). 

 

Er zijn drie belangrijke partners in het verhaal van Colruyt. In eerste instantie werken ze nauw 

samen met de fabrikanten van de grote merken. Dit om een zo laag mogelijke aankoopprijs te 

verzekeren zodat ze ook de laagste prijs aan de consument kunnen aanbieden. Dit is vooral 

gemotiveerd vanuit een optimalisatie van verdeling van de middelen. Andere partners zijn de 

leveranciers van de huismerken van Colruyt, net zoals bij de fabrikanten gaat het hier over een 

strategische alliantie tussen non-competitors. De laatste belangrijke partner is de lokale 

overheid. Deze moet instaan voor de vergunningen van de panden die Colruyt gebruikt voor zijn 

winkels (Colruyt Group, 2016; Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over ons | Colruyt Group,” n.d.).  

 

Colruyt heeft een heel sterke cost-driven kostenstructuur. Ze willen de goedkoopste zijn en 

besparen dus waar mogelijk heel sterk. De omvang van de onderneming maakt echter  dat ze 

van heel wat economy of scope voordelen kunnen profiteren. De grootste kost voor Colruyt is 

het aankopen van de goederen die ze op hun beurt dan weer verkopen. Daarnaast is ook 

personeel een heel grote kost. Andere kosten zijn logistiek, vastgoed, onderhoud van 

gebouwen en marketing. Dit zorgt voor een mix van zowel fixed costs als variable costs (Colruyt 

Group, 2016; Osterwalder & Pigneur, 2010; “Over ons | Colruyt Group,” n.d.).  

 



 

42 

 
FIGUUR 15 BMC COLRUYT ZONDER IOT 

 

4.4.3 BUSINESS MODEL CANVAS COLRUYT MET INTERNET OF THINGS 

Als Colruyt zou investeren in slimme winkelkarren zijn er toch een aantal elementen die zouden 

veranderen in het BMC. Vooreerst zou de cost structure veranderen. Door het gebruiken van 

slimme winkelkarren zal Colruyt personeel moeten zoeken die in staat is om deze technologie 

te beheren. Dit komt, samen met de investering in de technologie, neer op een stijging van de 

kosten. De derde wijziging is de komst van een extra key partner, nl. de leverancier van de 

technologie. Ook bij de key activities van colruyt zou het verschil met een situatie zonder 

internet of things merkbaar zijn. Colruyt zou met de slimme winkelkarren heel wat meer data 

kunnen verzamelen over het aankoopgedrag van hun klanten. Dit heeft dan ook een 

rechtstreeks verband met de intellectuele resources. De know-how van Colruyt zou enorm 

groeien. De andere key resources wijzigen ook door de technologie. Er is meer personeel nodig 

dan voorheen, het winkelmateriaal stijgt in waarde en de logistiek zal zich ook moeten 

aanpassen aan deze ontwikkelingen. De customer relationship die voorheen gecentreerd was 

rond self-service zal aan belang groeien, de klanten gaan meer informatie hebben dan 

voorheen. Zo zullen ze niet meer moeten vragen aan het personeel waar ze bepaalde zaken 

kunnen vinden. Dit heeft dan ook invloed op de channels,  meer bepaald de winkels. 
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De kosten voor Colruyt zouden stijgen door de technologie, maar de opbrengsten die Colruyt 

kan genereren kunnen ook stijgen. Als Colruyt de dienst aanbiedt aan een meerprijs, kunnen ze 

een stuk van de kosten alvast recupereren. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld een premium 

membership te creëren die mensen toelaat deze technologie te gebruiken tegen een 

vergoeding. Dit betekent dat er toch een wijziging zal plaatsvinden bij de value propositions van 

Colruyt. In plaats van enkel te focussen op de goedkoopste te zijn, zouden ze met slimme 

winkelkarren ook een verbeterde winkel ervaring aanbieden. Toch is deze wijziging niet 

voldoende om te spreken van een disruptive effect door internet of things. Uiteindelijk blijft de 

hoofd value proposition van Colruyt toch nog altijd de goedkoopste prijzen aanbieden. Toch is 

er te veel invloed om slechts te spreken van een sustaining technologie. Deze technologie 

schippert een beetje tussen beide.  

 

 
FIGUUR 16 BMC COLRUYT MET IOT 

 

4.4.4 E3-VALUE MODEL COLRUYT ZONDER INTERNET OF THINGS 

Als we kijken naar het e3-value model van Colruyt merken we op dat er twee actors zijn, Colruyt 

zelf en hun leveranciers. De value action van Colruyt is het zo goedkoop mogelijk aanbieden 

van consumentengoederen. Die van de leveranciers is het produceren en leveren van die 

goederen. De value exchange tussen beide actors is dan ook een eenvoudige uitwisseling van 
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geld en goederen. Colruyt bedient twee segmenten in het BMC, maar in dit model is er maar 

één segment. De criteria voor verschillende segmenten in een e3-value model verschillen van 

die voor een BMC en hier worden die niet voldaan. In beide gevallen is de value exchange er 

wel één van geld voor goederen. Dit maakt dat we in dit geval kunnen spreken van één 

segment dat door Colruyt wordt bedient. De prijsbewuste klanten gaan op in de mass market 

(Colruyt Group, 2016; Gordijn & Akkermans, 2003; Hovav, 2015; “Over ons | Colruyt Group,” 

n.d.). 

 

 
FIGUUR 17 E3-VALUE MODEL COLRUYT ZONDER IOT 

 

4.4.5 E3-VALUE MODEL MET INTERNET OF THINGS 

Als we het vorige e3-value model naast het model leggen met slimme winkelkarren, dan kunnen 

we toch enkele verschillen opmerken. Er is een actor bijgekomen in de vorm van de producent 

van de technologie. Deze heeft als value action het produceren van de slimme winkelkarren en 

gaan een value exchange aan met Colruyt waarin deze verruild worden voor geld. Maar in 

tegenstelling tot de vorige drie cases is dit niet de enige wijziging die plaatsvindt door het 

gebruik van slimme winkelkarren.  

 

Colruyt heeft er een extra value activity bij, nl. het voorzien van een winkelervaring. De 

technologie zorgt er namelijk voor dat de winkelervaring, die voordien bijna niet aanwezig was, 
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er aanzienlijk op vooruitgaat. In die mate zelfs dat er sprake kan zijn van een bijkomend value 

object. Dit geeft dan ook zijn weerslag op de value exchange van Colruyt met het mass market 

segment. Deze verruilen nu niet enkel geld voor goederen maar krijgen er nu, voor een 

meerprijs, een tweede value object bij. De value exchange tussen Colruyt en de prijsbewuste 

klanten blijft ongewijzigd aangezien die echt volledig gefocust zijn op het prijsgegeven en niet 

bereid gaan zijn om meer te betalen voor een betere winkelervaring. Hierdoor kunnen we in het 

model met iot-toepassing wel spreken over twee verschillende market segments.  

 

 
FIGUUR 18 E3-VALUE MODEL MET IOT 

 

Dit betekent dat de bevindingen van de vergelijking van de BMC’s ook hier bevestigd worden bij 

de vergelijking van beide e3-value modellen. Er is een duidelijk effect van slimme winkelkarren 

op de value proposition van Colruyt. Niet voldoende om te spreken van een echte disruptive 

technologie, maar te veel om nog te spreken van een echt sustaining effect. Het lijkt dan ook 

een waardevolle investering voor Colruyt om slimme winkelkarren te incorporeren in hun 

business model. Dit is iets dat ze zelf ook lijken te beseffen, getuige daarvan hun deelname aan 

het lunar-project. Dit is een onderzoeksproject in samenwerking met imec waarin ze op zoek 

gaan naar de supermarkt van morgen. Een onderdeel hiervan zijn toepassingen met micro-

localization technologieën (“Lunar project,” 2016).  
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5. CONCLUSIE 
Het hoofddoel van dit onderzoek was om te kijken of enterprise modelling technieken in staat 

zijn om te analyseren of internet of things sustaining dan wel disruptive zijn.  De technieken die 

in dit onderzoek aan bod kwamen zijn het business model canvas en het e3-value model 

(Gordijn & Akkermans, 2003; Osterwalder & Pigneur, 2010). Uit de toepassing van deze 

modellen in de bovenstaande cases kunnen een aantal lessen geleerd worden. Vooreerst zijn 

beide modellen in staat om wijzigingen op te merken in business modellen. Daarmee kunnen de 

onderzoeksvragen “Is een business model canvas in staat om het effect van internet of things 

op business en operating modellen te analyseren?” en “Is een e3-value model in staat om het 

effect van internet of things op business en operating modellen te analyseren?” positief 

beantwoord worden. Enterprise modelling technieken kunnen dus wel degelijk gebruikt worden 

om de impact van een nieuwe technologie op het business model te analyseren.  

 

Dit is niet de enige conclusie die er valt te trekken uit dit onderzoek. Bij het uitwerken van de 

cases viel het ons op dat het business model canvas rekening houdt met veel meer factoren 

dan het e3-value model. Er wordt met een BMC een completer beeld van het business model 

geschetst van de onderneming dan met een e3-value model. Daarom lijkt het ons ook 

aangewezen om in eerste instantie een BMC op te stellen om te zien of de investering in een 

nieuwe technologie (in dit geval internet of things) een impact heeft en waar die impact zich 

vooral situeert. Als je na het opstellen van het BMC merkt dat de value proposition wijzigt of dat 

er op z’n minst een effect is op deze bouwsteen, dan kan je dit meer in detail bekijken met een 

e3-value model aangezien deze techniek specifiek op een value transaction inzoomt. Kortom 

het BMC is steeds een nuttige eerste stap in het analyseren van een business model, maar 

voor een gedetailleerder beeld is het aangewezen om dit uit te breiden met een andere 

techniek. Hier is het e3-value model zeker geschikt voor. 

 

Naast het uitzoeken of de gebruikte technieken in staat zijn om het effect van internet of things 

op het business model te analyseren, kijken we ook eens naar de technologieën die in de cases 

gebruikt zijn en wat net hun impact is op de business modellen van de bedrijven. En wat de rol 

van elk model is binnen de respectievelijke cases. In de eerste case werd gekeken naar smart 

waste toepassingen bij IVAGO. Uit het BMC bleek dat de impact van deze technologie eerder 

achter de schermen zal te voelen zijn. Er is geen wijziging op te merken bij de value 

proposition. De cost structure & key resources voelen wel de impact van de smart waste 

toepassingen. Op basis hiervan kan dus besloten worden dat smart waste een sustaining 

impact heeft op het business model van IVAGO. Uit het e3-value model werden geen nieuwe 

inzichten verworven. Case 2 was een studie van de werking van transport bedrijf H. Essers en 
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de mogelijke impact van smart vrachtwagens op hun business model. Na het opstellen van de 

BMC’s konden we opnieuw vaststellen dat er hier geen sprake is van een disruptive 

technologie. De value proposition betrouwbaarheid wordt door het investeren in slimme 

vrachtwagens echter wel een stuk waardevoller, de vrachtwagens zijn namelijk een stuk 

veiliger. Toch is dit zeker niet voldoende om te spreken van een disruptive technologie, 

aangezien die value proposition al aanwezig was in die vorm in het BMC zonder iot. De andere 

effecten van smart vrachtwagens bevinden zich opnieuw vooral bij de bouwstenen cost 

structure en key resources. We spreken hier dus ook over een sustaining technologie. Opnieuw 

bevestigde het e3-value model de bevindingen die we al hadden na het vergelijken van beide 

BMC’s. Case 3 leunt dicht aan bij case 2 qua technologie. In deze case 3 kijken we hoe 

sensoren in vliegtuigen een impact kunnen hebben op het business model van Brussels 

Airlines. Als de BMC’s vergeleken worden dan is het opnieuw duidelijk dat er hier sprake is van 

een sustaining technologie. De value propositions van Brussels Airlines blijven ongewijzigd door 

de sensoren. De cost structure en key resources ondervinden ook hier de grootste impact van 

de technologie. In de derde case bracht het e3-value model ook geen nieuwe inzichten. Voor de 

laatste case werd er gekeken naar de impact van smart winkelkarren op het business model 

van Colruyt. Hier konden we na de vergelijking van de BMC’s wel een impact opmerken van de 

technologie op de value propositions van Colruyt. De impact is zelfs in die mate dat er een 

nieuwe value proposition ontstaat. Deze value proposition komt in de plaats van de minimale 

service die ze aanbieden. Ook de andere bouwstenen voelen een impact van de technologie. 

Als er dan naar de e3-value modellen gekeken wordt merken we echter wel dat de value 

proposition die ontstaat door de slimme winkelkarren zich enkel richt naar één van de twee 

segmenten. Hier is de meerwaarde van het e3-value model weldegelijk op te merken. Het BMC 

was niet in staat om te zien welke segmenten zich aangetrokken voelen door welke value 

propositions. Toch kunnen we in deze case niet spreken van een disruptive technologie. 

Doordat de belangrijkste value proposition ongewijzigd blijft en er slechts voor één segment een 

bijkomende value proposition bijkomt, is er hier sprake van een technologie die tussen 

disruptive en sustaining valt.  



 

48 

6. DISCUSSIE EN VERDER ONDERZOEK 
Zoals alle onderzoeken zijn er ook in dit onderzoek onvolkomenheden. Hier zullen we deze 

bespreken en aangeven wat toekomstig onderzoek hier mee kan doen. In dit onderzoek lag de 

focus op het business model canvas en de e3-value model techniek. De bevindingen uit dit 

onderzoek zijn dan ook enkel van toepassing op deze technieken. Andere technieken zoals het 

in dit onderzoek aangehaalde VDML kunnen misschien andere resultaten opleveren. Verder 

onderzoek hierrond lijkt ons dan ook niet nutteloos.  

 

Een ander punt van kritiek is dat de cases in dit onderzoek interpretaties zijn door de 

onderzoekers op basis van literatuur en openbaar beschikbare informatie. Aangezien er geen 

contact was met de bedrijven die in deze cases gebruikt worden, is er geen bedrijfsspecifieke 

informatie opgenomen in deze cases. Hier zou het in onze ogen dan ook waardevol zijn om de 

resultaten van het onderzoek af te toetsen bij de bedrijven zelf. Dit kan bijvoorbeeld door het 

afnemen van diepte-interviews. Het is mogelijk dat er daardoor nieuwe elementen opduiken die 

er voor kunnen zorgen dat de resultaten een andere richting opgaan. Daarenboven hebben we 

bij de uitwerking van de e3-value modellen enkel gewerkt rond de identificatie van de actors, 

value activities en value exchanges. Er is niet gekeken naar de waardering van de value 

activities door de actors. In verder onderzoek zou hier zeker rekening mee moeten gehouden 

worden aangezien de kosten en opbrengsten van iedere value activity kunnen wijzigen door 

een nieuwe technologie en dit kan een impact hebben op de bevindingen uit het e3-value 

model.  

 

Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van internet of things om de impact van een 

technologie op business modellen te analyseren. De methode en bijhorende technieken van dit 

onderzoek kunnen in de toekomst echter zeker ook toegepast worden op andere technologieën 

zoals artificial intelligence, augmented reality etc. Dit onderzoek kan een framework vormen 

voor toekomstige technologische evoluties om hun impact op business modellen te 

onderzoeken.  

 

Een laatste punt om mee te nemen naar de toekomst is de opdeling sustaining en disruptive. In 

de laatste case van Colruyt kwam aan het licht dat het niet altijd even gemakkelijk is om de 

impact bij één van beide onder te brengen. In toekomstig onderzoek kan het misschien 

waardevol zijn om in plaats van met een zwart/wit opdeling tussen beide concepten te werken, 

te opteren voor een spectrum gaande van helemaal geen impact tot een revolutionaire impact. 
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