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Voorwoord
Duurzaamheid is meer dan ooit een belangrijk maatschappelijk thema. Nationaal en internationaal wordt
er beleid ontwikkeld met het doel om samenlevingen te verduurzamen. Daarbij gaat het om meer dan de
transitie naar schone energiebronnen, het gaat zeker ook om de ontwikkeling van een duurzame economie. Een economie waarin bedrijven met behulp van duurzame businessmodellen in bedrijfseconomische
zin en tegelijkertijd ook op ecologisch vlak waarde creëren. Een duurzame waardecreatie die ook maatschappelijke impact heeft. Zo heeft de Nederlandse regering zich tot doel gesteld dat Nederland in 2050
een circulaire economie heeft zonder afval.

NWO en Het Groene Brein signaleerden bij de opzet van
het programma Duurzame Businessmodellen (DBM) in
2014 een breed gedeelde behoefte aan meer kennis over
hoe bedrijven duurzaamheid in hun bedrijfsactiviteiten
kunnen integreren. Een duurzaam businessmodel
vraagt een andere visie op economische, strategische,
sociologische, psychologische en ecologische factoren
dan die van de meer traditionele businessmodellen. Het
vergt een fundamentele herwaardering van de plaats van
ondernemingen in de samenleving en de manier waarop
hun bedrijvigheid, in maatschappelijke en ecologische
zin, een positieve impact heeft. De samenwerking en
cofinanciering via publiek-private samenwerking tussen
bedrijven en wetenschap was een van de uitgangspunten in het DBM-programma. Dit programma heeft
getracht om met deze samenwerking de omslag te
bevorderen naar een economie die op een evenwichtige
manier meervoudige waarde creëert.
Nu het programma afgerond is, kunnen wetenschap en
bedrijfsleven terugkijken op betekenisvolle resultaten in
de vorm van wetenschappelijke artikelen en boeken,
waardevolle samenwerking en interactie tussen het
bedrijfsleven en wetenschap, en de implementatie van
kennis uit onderzoek in de praktijk. Daar kunnen de
betrokken onderzoekers en de aangesloten ondernemers
en beleidsmakers trots op zijn.
Anno 2021 hebben de ontwikkelingen op het gebied van
duurzame businessmodellen een vlucht genomen. Er is
meer aandacht voor het onderwerp duurzame businessmodellen in de wetenschap met gespecialiseerde
hoogleraren op universitaire faculteiten economie &
bedrijfskunde en dito lectoren in het hoger beroepsonderwijs. Bedrijven zijn zich meer bewust geworden van
hun verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering te
verduurzamen en brengen kennis over dit thema in de
praktijk. Steeds meer duurzame bedrijven zien het
levenslicht. Uit oogpunt van verduurzaming, maar vooral

ook omdat een duurzaam business model vaak tevens
een winstgevend businessmodel blijkt te zijn.
Het belang van het DBM-programma voor de economie is
er, in wetenschappelijk en maatschappelijk opzicht, niet
alleen in gelegen om op bedrijfs- of sectorniveau kennis
te genereren en toe te passen op het gebied van bijvoorbeeld de circulaire economie en bijbehorende duurzame
businessmodellen. Het belang zit ook in de economiebrede of macro-economische relevantie. Op het macro of
systeemniveau valt nog een wereld te winnen met de
DBM-onderzoekagenda en het ligt dan ook voor de hand
de komende jaren hier meer op in te zetten.
Belangrijke vervolgvragen zijn er legio: hoe kunnen
bestaande bedrijven maatschappelijke waarde ontwikkelen? Welke bestuurlijke gevolgen hebben duurzame
businessmodellen voor zowel bedrijven als overheden?
En, tot slot, hoe kunnen specifieke bedrijfstakken zich
verduurzamen? In dat licht vindt de erfenis van het
DBM-programma haar weg naar nieuwe financieringsinstrumenten van NWO zoals de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en het Kennis en Innovatie
Convenant (KIC). In beide instrumenten is er gelukkig
ruim aandacht voor de vraag hoe duurzame innovaties tot
stand te brengen.
Ik zie uit naar een toekomst met steeds meer kennis over
duurzame businessmodellen en wens U veel leesplezier!

Harry Garretsen
Hoogleraar Internationale
Economie & Bedrijfskunde
aan de Rijksuniversiteit
Groningen, lid NWOdomeinbestuur Sociale en
Geesteswetenschappen

Voorwoord
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Duurzame
businessmodellen
versnellen de
transitie naar
duurzaamheid door
positieve impact op
sociale en milieu
aspecten
tegelijkertijd
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Inleiding
Duurzame businessmodellen. Een prachtig beeld. Ondernemingen en organisaties verdienen geld
en tegelijkertijd creëren ze een positieve impact op milieu, natuur en de maatschappij. Waarbij de
aandacht voor duurzaamheid niet een randverschijnsel in het bedrijf is en blijft steken bij een pilot
of duurzame koffie in het bedrijfsrestaurant. Bij een duurzaam businessmodel gaat het echt om de
kern van het bedrijf. Waarbij duurzaamheid in haar breedte zowel in de missie en visie van het bedrijf
staat als ook is ingebed in de hele bedrijfscultuur. Inclusief salarishuis, incentivestructuren en
investeringen. Zowaar een hele opgave. In 2012 en 2013 bleek dat zowel wetenschappers als ondernemers veel interesse hadden in dit onderwerp en graag meer inzicht wilde hebben in de mogelijkheden van het toepassen van duurzame businessmodellen. En dan vooral in de vraag hoe we dit
samen concreet vorm kunnen geven in de praktijk.

In 2013 hebben bedrijven vanuit De Groene Zaak en
wetenschapers vanuit Het Groene Brein samen met
NWO het initiatief genomen voor het onderzoeksprogramma Duurzame Businessmodellen (DBM).
Begin 2015 is het onderzoeksprogramma Duurzame
Businessmodellen (DBM) formeel gestart. Dit
programma is opgezet in een samenwerking tussen
De Groene Zaak (in 2019 gefuseerd met MVONederland), Het Groene Brein en NWO en had ten
doel om het onderwerp duurzame businessmodellen
beter te doorgronden en concreet vorm te geven,
waarbij er veel nadruk lag op de samenwerking
tussen wetenschap en bedrijven op dit vlak. In het
onderzoeksprogramma zijn in twee rondes (DBM I en
DBM II) acht onderzoeksprojecten opgezet. Elk
onderzoekstraject betreft een samenwerking tussen
wetenschap en praktijk rondom een deelaspect van
duurzame businessmodellen. Binnen DBM I lag de
focus meer op individuele partijen binnen bestaande
sectoren en keten. In DBM II stond ontwikkeling van
kennis centraal rond sector overstijgende collectieve
waardecreatie.
Inmiddels zijn alle projecten uit DBM I succesvol
afgerond en zijn de projecten uit DBM II in afronding.
De projecten hebben geresulteerd in wetenschappelijke publicaties, boeken, publicaties in populaire
tijdschriften, en succesvol afgeronde PhD trajecten.

waarde toe te voegen aan het huidige discours over
businessmodellen op basis van het onderzoek van
DBM I en DBM II. Door kennisuitwisseling worden
bedrijven en overheden vanuit wetenschappelijke
hoek geholpen bij het maken van een keuze voor een
duurzaam businessmodel.
Wat de oogst is uit de acht onderzoeksprojecten
leest u in deze brochure. We kijken terug op de
samenwerking en vatten de uitkomsten samen in
een illustratie.

Antoine Heideveld
Directeur Het Groene Brein

In deze brochure presenteren we de acht onderzoeksprojecten en hun onderlinge samenhang zodat
de geleerde lessen kunnen beklijven. Het betreft
zowel inhoudelijke lessen als lessen rondom het
proces van samenwerking tussen partijen uit de
praktijk en de wetenschap. We beogen hiermee

Inleiding
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Beschrijving DBM I projecten
Onderzoek naar duurzame businessmodellen
DBM I is in 2015 gestart. Het programma beoogde bij te dragen aan de versnelling van duurzaam
ondernemen in Nederland door wetenschappelijke kennis over het onderwerp te verdiepen en
methoden te genereren voor de ontwikkeling en toepassing van duurzame businessmodellen. Door
een slimme koppeling van verschillende wetenschappelijke disciplines, ambitieuze ondernemingen
en overheden zet het programma in op een versnelling van het ontwikkelen van winstgevende
duurzame businessmodellen. Dit stelt ondernemers in staat om positieve impact te creëren op
sociaal, financieel en ecologisch kapitaal. In DBM I ligt de nadruk op het individuele businessmodel
van partijen. De samenwerking in de keten is essentieel, het eigen businessmodel vormt het vetrekpunt.
Binnen DBM I zijn vijf projecten vormgegeven waarin wetenschappers en ondernemers samenwerkten aan concrete innovatie op het vlak van duurzame businessmodellen. De vijf projecten zijn
hieronder weergegeven. Het onderzoek, de onderzoekers en de resultaten van de eerste vier van
deze projecten worden in het vervolg van deze publicatie nader toegelicht.

1 | Transitie naar duurzame bedrijfsmodellen: leiderschap en het meten
van gedeelde waardecreatie
De transitie van een traditioneel businessmodel naar een duurzaam bedrijfsmodel
vergt fundamentele veranderingen in bedrijfsprocessen en nieuwe vormen van
leiderschap. Randvoorwaarde voor deze overgang naar meer duurzame businessmodellen vormt het meten van vooruitgang en impact. Dit consortium bracht
kennis uit verschillende disciplines bij elkaar om oplossingen te bieden voor drie
sectoren: zorg, voedselzekerheid en energie/biodiversiteit.

2 | Duurzame innovaties en hun maatschappelijke impact
Duurzame innovaties zijn nieuwe producten, diensten of bedrijfsmodellen die een
kleine impact hebben op het milieu. Voorwaarde voor het slagen van duurzame
innovaties zijn ingrijpende systeemveranderingen waarbij alle betrokken partijen
hun houding en gedrag moeten veranderen. Daarom onderzocht dit consortium de
maatschappelijke impact van duurzame innovaties, in het bijzonder de impact op
klanten, andere bedrijven, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en media.
Beoogde resultaten bij aanvang: betrouwbare meetinstrumenten voor maatschappelijke impact en praktische aanwijzingen voor managers.
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DBM I

3 | Samenwerken voor duurzame businessmodellen
Kenmerkend aan duurzame verdienmodellen is dat bedrijven sterk worden
beïnvloed door niet-commerciële organisaties en intensiever samenwerken met
meer verschillende partijen. Het consortium onderzocht welke factoren van
invloed zijn op bedrijven om deze stap te maken. Hoe werken bedrijven samen met
verschillende stakeholders om duurzame businessmodellen tot een succes te
maken? Het onderzoek richtte zich op duurzame businessmodellen waarbij het
behoud van biodiversiteit en ecosystemen belangrijk is.

4 | Het opschalen van autodelen in Nederland
Autodelen – het huren van een auto via een bedrijf of particulier – is sterk in
opkomst. Toch is het aantal mensen dat gebruik maakt van autodelen nog relatief
klein. Het consortium onderzocht onder welke voorwaarden autodelen
opgeschaald kan worden. De onderzoekers keken naar regionale verschillen,
gemeentelijk beleid en de effectiviteit van publiekscampagnes. Alle inzichten zijn
vertaald in aanbevelingen voor bedrijven, consumenten en overheden die
betrokken (willen) zijn bij autodelen.

5 | Duurzame bedrijfsmodellen in de praktijk: circulair ingerichte
waardeketens
Inkoopafdelingen spelen een belangrijke rol bij de transitie van bedrijven van
traditionele ‘take make waste’-ketens naar circulaire ketens. Het onderzoek was
gericht op de impact van circulair inkopen op de voor inkopers benodigde kennis,
vaardigheden en attitudes. Het consortium onderzocht in hoeverre
‘intrapreneurship’ ofwel intern ondernemerschap voor inkopers vereist is om op
proactieve wijze bij te dragen aan de implementatie van circulair
ketenmanagement. Het onderzoek heeft geleid tot concrete richtlijnen voor een
waardeketen ingericht op circulaire principes.

DBM I | Creatie van Duurzame Businessmodellen
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Uitkomsten en geleerde lessen per project

Project DBM I-1

Transitie naar duurzame businessmodellen,
leiderschap en het meten van gedeelde waardecreatie
De transitie van een traditioneel naar een duurzaam businessmodel vergt fundamentele veranderingen in bedrijfsprocessen en nieuwe vormen van leiderschap. Randvoorwaarde voor deze overgang
naar meer duurzame businessmodellen vormt het meten van vooruitgang en impact. Dit interdisciplinaire consortium heeft zich daarom gericht op de vraag: wat is de rol van leiderschap en het
meten van gedeelde waardecreatie in de transitie naar duurzame businessmodellen?

Duurzame verandering kan via drie verschillende
routes aangepakt worden. Deze zijn allen
vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid
maar hebben verschillende motivaties en creëren
daarmee verschillende effecten in de transitie
naar een duurzaam businessmodel. Een reactieve aanpak is extrinsiek gemotiveerd, gestoeld op
stakeholder druk of reputatieschade en kan
leiden tot de illusie dat er al voldoende gedaan
wordt; een actieve aanpak is intrinsiek en
strategisch gemotiveerd en gekoppeld aan een
langetermijnfocus gericht op het concurrentievoordeel dat een duurzame strategie kan
veroorzaken; terwijl bij een proactieve aanpak
radicale verandering en maatschappelijke impact
centraal staan. In alle drie de gevallen ontstaat er
vaak een verschil (gap) tussen intentie en
realisatie. De intentie en ambitie om duurzaam te
ondernemen dient zich te vertalen in een
relevant businessmodel.
In het zeer dynamische speelveld van conflicterende doelen en maatschappelijke verwachtingen blijkt het strategisch integreren van duurzaamheid in het businessmodel echter lastig. Dit
is namelijk alleen mogelijk wanneer organisaties
(a) inzicht hebben in hun positie/fase ten
opzichte van duurzaamheid; (b) begrijpen welke
mechanismes de overgang naar een volgende
fase kunnen versnellen; en (c) welke capaciteiten
bedrijven en leiders nodig hebben om hun
strategie voor duurzaamheid in de praktijk te
brengen. Het onderzoek heeft op meerdere
niveaus geholpen verandertrajecten in kaart te
brengen en de daarbij horende leiderschapsuitdagingen te valideren.

Resultaten
Het onderzoek heeft geresulteerd in een theoretisch geïnspireerde en empirisch gevalideerde
tool; de Beter Business Scan. Door actieonderzoek samen met maatschappelijke partijen en
ondernemingen is de tool tot stand gekomen.
Hierbij hebben focusgroepen, interviews en
statistische analyses een belangrijke rol gespeeld. Dit is belangrijk geweest om ervoor te
zorgen dat de Better Business Scan niet alleen
wetenschappelijk onderbouwd is, maar ook
praktisch relevant. Inmiddels hebben al meer dan
1500 medewerkers van 750 ondernemingen de
tool gebruikt. Deelnemers hebben hierdoor meer
inzicht gekregen in de manier waarop duurzaamheid reeds geïntegreerd is en kan worden in hun

Project DBM I-1
Consortium
Erasmus Universiteit Rotterdam,
Hanzehogeschool Groningen, Technische
Universiteit Delft, Universiteit van Amsterdam,
Universiteit Utrecht, TNO Hoofddorp (Arbeid),
Stichting Phusis, het Ministerie van Economische
zaken, Planbureau voor de Leefomgeving

Onderzoekers
Sander Tideman, Muriel Arts, Roelfke Benedictus,
Linda Rutkens-Oudman, Dr. Margreet Boersma,
Prof. dr. Nancy Bocken, Dr. Robert Verburg,
Prof. dr. John Grin, Prof. dr. Ellen Moors,
Prof. dr. Rob van Tulder

Coördinatie
Prof. dr. Rob van Tulder
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businessmodel. Op bladzijde 44 wordt in het
hoofstuk over de concrete producten bij opbrengsten nader ingegaan op deze Better
Business Scan.

Vervolg
Nu er meer inzicht is in de wijze waarop organisaties duurzaamheid kunnen integreren, lonkt de
vervolgvraag: Hoe kunnen ondernemingen de
duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) integreren in hun businessmodel? Hiervoor is samen
met het Stockholm Environmental Institute en
Columbia University het SDG Nexus Initiative
gelanceerd, waarin de kennis rondom de SDG’s
op het niveau van ondernemingen verder

uitgebouwd wordt. Het begrijpen en toepassen
van de duurzame ontwikkelingsdoelen is voor
ondernemingen cruciaal om een bijdrage te
kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling.
Ook de verdere ontwikkeling van de Better
Business Scan, in samenwerking met Change
Inc., speelt daarbij een belangrijke rol. Het
nadrukkelijker verwerken van de duurzame
ontwikkelingsdoelen in de scan en het verder
verspreiden van de scan zijn belangrijke stappen.
Dit gebeurt onder andere door inbedding in
onderwijsprogramma’s zoals Masteropleidingen,
MBA’s en executive programma’s. Ook het
aanbieden van de scan in andere talen dan
Engels en Nederlands vormt een belangrijke
vervolgstap.

Meer inzicht met de Better Business Scan
“Inmiddels hebben al meer dan 1500 mensen gebruik gemaakt van de tool,
die ontwikkeld is als resultaat van het NWO-project. Er is een beweging op
gang gekomen om snel vervolgstappen te kunnen maken om inzichten
verder in de praktijk te brengen. De scan, gelanceerd in samenwerking met
Change Inc, geeft inzicht in waar een onderneming staat in de transitie naar
een duurzame organisatie met concrete tips om obstakels te overwinnen.”
— Prof. dr. Rob van Tulder
14
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Uitkomsten en geleerde lessen per project

Project DBM I-2

Duurzame innovaties en hun maatschappelijke impact
Radicale innovaties met een duurzaamheidsbelofte vereisen vaak systeemveranderingen. Dit
betekent dat niet alleen consumenten, maar ook andere partijen hun houding en gedrag moeten
veranderen om een innovatie succesvol te laten worden. De vraag is welke rol bedrijven kunnen
spelen in het veranderen van het systeem? Oftewel: hoe kunnen zij, naast invloed uitoefenen op
consumenten, ook bedrijven, regelgevers, onderzoeksinstituten, en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) beïnvloeden, zodat deze partijen positief komen te staan ten opzichte van een duurzame
innovatie?

Dit project bestond uit drie delen; een literatuurstudie, een conceptuele studie over wat ‘impact
op het systeem’ nu eigenlijk is, en afsluitend een
empirische studie naar de activiteiten van een
duurzame onderneming (Tendris). Het commercialiseren van radicale innovaties met een
duurzaamheidsbelofte is moeilijk, omdat dit vaak
een systeemverandering vergt waarin verschillende stakeholders (zoals leveranciers,
distributeurs, overheden, en belangengroepen)
op een andere manier met elkaar moeten
omgaan dan ze gewend waren. Het resultaat van
het onderzoek is een beter inzicht over wat het
commercialiseren van innovaties met een
duurzaamheidsbelofte precies inhoudt.

1 Conceptuele studie systemische impact
Om inzicht te krijgen in de impact van bedrijven
en ondernemers op systeemveranderingen, moet
eerst gedefinieerd worden wat een bijdrage aan
systeemverandering precies betekent. Duurzame
ondernemers hebben niet alleen directe impact
op sociale en ecologische doelen die zij voor
zichzelf stellen, maar ook indirecte impact
doordat zij andere partijen aansporen of
inspireren om dingen anders te doen. Dit type
impact wordt door veel sociale ondernemers
onderkend en vormt een belangrijk doel van hun
activiteiten, maar blijft vaak verborgen in
‘standaard’ impact plaatjes, waarin gekeken
wordt naar voortgang op sociale en/of ecologische indicatoren. De resultaten bieden
handvatten om ‘systemische impact’, voortgang
in het omvormen van het systeem, te meten. Dit
is gedaan door beschrijving van drie dimensies

van systemische impact: (1) voortgang wat
betreft welke stakeholder? (2) voortgang van de
acceptatie van een innovatie met een duurzaamheidsbelofte, en (3) institutionalisering van de
veranderingen.

Een voorbeeld: Fairphone
Een ondernemer als Bas van Abel van
Fairphone heeft niet alleen impact door de
verkoop van Fairphones, waardoor ecologische en sociale kosten van de telefoonsector
worden verminderd. Hij heeft misschien nog
wel grotere impact doordat Fairphone met
haar producenten laat zien dat er vraag is
naar duurzame en ethisch-verantwoorde
telefoons. Hun onderzoek en lobbywerk kan
de basis vormen voor toekomstige wet- en
regelgeving waar alle telefoonproducenten
zich aan moeten houden.

Project DBM I-2
Consortium
Radboud Universiteit Nijmegen, Nyenrode
Business Universiteit, TIAS (School for Business
and Society), Tendris

Onderzoekers
Niels Sprong MA MSc, Prof. dr. Bas Hillebrand,
Dr. Paul H. Driessen, Prof. dr. Gert van Dijk

Coördinatie
Prof. dr. Bas Hillebrand
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Tendris introduceerde de Ledlamp
Ledlampen zijn 90 procent zuiniger dan gloeilampen. Ruud Koornstra, de ondernemer achter Tendris,
haalde overal de ledlamp tevoorschijn: op elk podium en bij elke lezing liet hij de lamp branden. Ook
oud-president Bill Clinton kreeg bij zijn bezoek aan Nederland een brandende lamp zonder elektriciteitsdraad aangeboden. Dat werd pas twee dagen voor zijn komst door Koornstra bedacht. Zijn ‘Willie Wortels’
brachten – als energiebron – munt-batterijtjes in de lampvoet aan. Clinton was er verguld mee. Hij vertelde
lachend dat hij nog niet zolang geleden van Tibetaanse monniken had gehoord dat hij verlicht zou worden.
‘Maar dat het zo snel zou zijn had ik niet verwacht.’ Wist Koornsta hiermee de komst van de energiezuinige
ledlamp in Nederland te versnellen? Er kwam grootschalige aandacht voor wat er met de producten van
Tendris Solutions aan energie bespaard kan worden. Voor Tendris leverde die stunt veel publiciteit op en de
directe ondersteuning van de Clinton Foundation. Deuren die voor kleine bedrijven normaal dicht bleven,
gingen nu open. Tendris zat opeens aan tafel met de minister van energie van India, en ging een joint
venture aan met het Indiase elektronicabedrijf Crompton Greaves.
De verhalen en inzichten van Koornstra zijn relatief bekend. Het was aan de onderzoeker om tot meer
algemene conclusies te komen waar andere start-ups profijt van kunnen hebben. Welke patronen kun je
herkennen? Hoe creëren duurzame pioniers nieuwe markten voor hun innovaties? De impactstudie
onderzocht hoe houding en gedrag veranderen door duurzame innovaties. Wat verandert er bij klanten,
andere bedrijven, ngo’s en de manier waarop media over duurzame innovaties rapporteren?

2 Literatuurstudie – Marktinnovatie
Een tweede sub-project bestudeerde hoe de
wetenschappelijke literatuur aankijkt tegen een
fenomeen dat dicht tegen systeemverandering
aanligt en ‘marktinnovatie’ genoemd wordt. De
literatuurstudie onderscheidt drie belangrijke
trends: de wetenschappelijke literatuur ziet
marktinnovatie steeds meer (1) als een emergent
fenomeen, waar (2) een groot aantal actoren
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invloed op heeft en (3) dat een non-lineair
karakter heeft. De conclusie in de literatuur is dat
deze veranderingen grote consequenties hebben
voor toekomstig onderzoek naar marktinnovatie,
waarbij met name complexiteitstheorie waardevolle inzichten kan bieden. Deze studie laat zien
dat er in de literatuur over markinnovatie veel
aandacht is voor activiteiten die bijdragen aan
het creëren van nieuwe markten, en niet veel

voor activiteiten die een negatief effect hebben
op bestaande markten, terwijl dit in een dynamisch systeem misschien net zo belangrijk is.

3 Empirische studie- Tendris
In het derde sub-project werd een diepgaande
casestudie uitgevoerd bij Tendris, het bedrijf dat
zich sterk gemaakt heeft om met LED-technologie de verlichtingsindustrie te verduurzamen.
Voorlopige inzichten suggereren dat marktinnovatie niet alleen bestaat uit het proactief
creëren van een markt, maar ook uit het verdedigen tegen aanvallen op die nieuwe markt en
het ontmantelen van bestaande markten.
Bedrijven die duurzame innovaties op de markt
willen zetten zullen dus speciale vaardigheden
moeten ontwikkelen om met dit aspect van het
marktinnovatie proces om te gaan.

Resultaten
Dat ondernemers een actieve rol kunnen spelen
in systeemverandering is geen nieuw inzicht.
Ondanks dit bestaat er geen wetenschappelijke
literatuur waarin dit type impact geformaliseerd
is. De resultaten van het onderzoek kunnen een
doorbraak betekenen in het formaliseren van
deze impact, en dus ook in het waarderen en
belonen van deze activiteiten.

Vervolg
Er blijven nog verschillende vragen onbeantwoord. Bedrijven die duurzame innovaties op de
markt willen brengen zullen speciale vaardigheden moeten ontwikkelen om goed om te
kunnen gaan met de verschillende aspecten van
het marktinnovatieproces. Hoe werkt dit in
verschillende sectoren? Welke vaardigheden zijn
dit? Welke vaardigheden kunnen in verband
gebracht worden met een vergrote kans op
succes? Vanwege het dynamische karakter van
deze systeemveranderingen kan met name de
complexiteitstheorie waardevolle inzichten
bieden.

De indirecte impact van duurzame pioniers
“Er is een belangrijke rol weggelegd voor duurzame pioniers in het verduurzamen van markten, ongeacht
of hun eigen onderneming succesvol is of niet. Door bijvoorbeeld informatie over de negatieve sociale en
ecologische impact van bestaande producten breed uit te dragen, hebben ze invloed op welke productieen consumptiepatronen we wel of niet acceptabel vinden, waardoor ruimte in de markt ontstaat voor
radicale duurzame innovaties. Deze indirecte impact van duurzame ondernemers is niet eenvoudig te
kwantificeren en blijft daardoor vaak onder de oppervlakte, maar is extreem belangrijk om het komende
decennium voortgang te maken op verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen. Het lijkt mij daarom een
goed idee als duurzame innovatie een expliciet en substantieel onderdeel wordt van ondernemerschapscurricula in het hoger onderwijs.” — Niels Sprong MA MSc

DBM I | Creatie van Duurzame Businessmodellen
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Samenwerken voor duurzame businessmodellen
Kenmerkend aan duurzame verdienmodellen is dat bedrijven die hieraan werken sterk worden
beïnvloed door niet-commerciële organisaties en intensief samenwerken met verschillende partijen.
Dit consortium heeft onderzocht welke factoren van invloed zijn op bedrijven om deze stap te
maken. Hoe werken bedrijven samen met al die verschillende stakeholders om duurzame businessmodellen tot een succes te maken?

Het onderzoek richtte zich op modellen waarbij
het behoud van biodiversiteit en ecosystemen
belangrijk is. Het onderzoek heeft geleid tot meer
kennis over de adoptie van duurzame
businessmodellen door bedrijven. De resultaten
zijn gebruikt in een recent advies van de SER aan
de regering over circulaire economie. Door
verschillende case studies is zichtbaar gemaakt
op welke manier samenwerking de kans op
succesvolle duurzame businessmodellen
vergroot.

Resultaten
Het onderzoek heeft laten zien dat de manier van
samenwerken sterk afhankelijk is van twee
variabelen. Enerzijds is het type bedrijf dat gaat
beginnen met een duurzaam businessmodel van
grote invloed. Er wordt onderscheid gemaakt in
kleine bedrijven of start-ups en grote bedrijven.
Grote bedrijven hebben veel meer middelen,
bekendheid, reputatie en kennis waardoor de
noodzaak tot samenwerking wat minder is. Kleine
bedrijven en start-ups hebben juist behoefte aan
toegang tot reputatie, middelen en kennis omdat
ze deze vaak ontberen. In het figuur hieronder
worden als type initiatoren van het businessmodel kleine nieuwe bedrijven (start-ups)
genoemd en grote gevestigde bedrijven.
De andere variabele is de mate waarin het
duurzame businessmodel echt interessant en
onderscheidend is voor consumenten. In de tabel
hieronder wordt dit weergegeven als de
differentiatie van de waardepropositie. Vaak is
alleen duurzaam niet interessant genoeg omdat
het geen instant satisfaction oplevert voor de
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consument. Het onderzoek laat zien dat als
duurzame businessmodellen naast duurzaamheid ook nog goed scoren op een andere
dimensie de kans op adoptie groter is. Als dit niet
het geval is dan is juist samenwerking nodig,
veelal met niet-gouvernementele organisaties
(ngo’s), om de klant te overtuigen.
De moeilijkste categorie waarbij het businessmodel alleen tot een succes kan komen door
goede samenwerking is het kwadrant linksboven
in de tabel: kleine ondernemers met een weinig
onderscheidende waardepropositie. Een
voorbeeld dat past in dit kwadrant is Weide
Weelde. In het artikel op pagina 27 wordt deze
casestudie beschreven.

Project DBM I-3
Consortium
Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam,
University College Roosevelt, Provincie Zeeland,
Ministerie van Economische Zaken, Nederlandse
afdeling van de International Union for the
Conservation of Nature (IUCN)

Onderzoekers
Dorith Vermunt MSc., Dr. Simona Negro,
Dr. Pita Verweij, Prof. dr. Marko Hekkert
Dr. Francesca Cuilli, Prof. dr. Ans Kolk,
Dr. Marc van der Veen

Coördinatie
Prof. dr. Marko Hekkert

Uitkomsten en geleerde lessen per project

Project DBM I-3
Initiator van het Duurzame Business Model (DBM) en de differentiatie van de waardepropositie
Differentiatie van de waardepropositie

Initiator van DBM

Laag

Hoog

Klein/nieuw bedrijf
(start-up)

Samenwerking
noodzakelijk

Samenwerking
nodig

Groot gevestigd bedrijf

Samenwerking
nodig

Samenwerking
niet nodig

Vervolg
De vervolgstap die dit consortium graag zou
maken is inzicht geven in de vraag met wie een
bedrijf het beste kan samenwerken om toegang
te krijgen tot specifieke middelen. Wanneer is
samenwerken met een niet-gouvernementele
organisatie (ngo) belangrijk en wanneer kan er
beter gekozen worden voor samenwerking met
een gevestigde onderneming? Ook is onderzoek
naar de manieren waarop succesvolle samenwerking het beste geborgd kan worden wenselijk.

Gezamenlijke kennisontwikkeling over
duurzame businessmodellen en digitale
platformen
“De participatie in het DBM-programma als
deeltijd postdoc (en docent) aan de UvA heeft
uitstekende mogelijkheden gegeven om mij
zowel persoonlijk als wetenschappelijk te ontwikkelen, en maatschappelijke impact te hebben.
Contacten met bedrijven, ook samen met masterstudenten in een zogenaamd ‘business lab’ vak
over duurzame bedrijfsmodellen en via scripties,
leidden tot nieuwe vormen van kennisdeling en
samenwerking op concrete problemen. Het
bredere netwerk, onder andere via het Groene
Brein en P+, zorgde er ook voor dat de publicaties
van ons onderzoeksteam van de Amsterdam
Business School bredere verspreiding hebben
gekregen.” — Dr. Francesca Ciulli

DBM I | Creatie van Duurzame Businessmodellen
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Het opschalen van autodelen in Nederland
Het huidige transportsysteem is sterk gebaseerd op particulier autobezit en op voertuigen die op
fossiele brandstoffen rijden. Allerlei innovaties zijn nodig om een duurzame transitie van het mobiliteitssysteem te bevorderen. Autodelen – het huren van een auto via een bedrijf of particulier – wordt
vaak gezien als een veelbelovende diensteninnovatie die, door eigendom te vervangen voor tijdelijke
toegang, kan leiden tot een efficiënter gebruik van vervoersmiddelen en mobiliteit. Hoewel het delen
van auto’s als concept al een langere tijd bestaat, zijn er nog maar weinig mensen die het doen.

Er is onderzocht onder welke omstandigheden
autodelen kan opschalen en een rol kan spelen in
de transformatie van het mobiliteitssysteem.
Omdat disruptieve innovaties zoals autodelen
zich ontvouwen via een complexe interactie van
aanbod, vraag en instituties, zijn deze drie
aspecten als uitgangspunt genomen om de
omstandigheden te analyseren.

Resultaten
Aanbodkant
Aan de aanbodkant is gekeken naar de Duitse
autodeelmarkt waar veel aanbieders actief zijn
met verschillende bedrijfsmodellen, waaronder
Business-to-Consumer (B2C) en Peer-to-Peer
(P2P). B2C-vormen kunnen verder worden
onderverdeeld in roundtrip- en one-way
modellen. Naast organisaties met winstoogmerk
zijn er ook veel coöperaties actief in Duitsland.
Vlootgroottes verschillen aanzienlijk tussen de
verschillende vormen van autodelen. Variërend
van slechts een handvol auto’s die door
coöperaties in kleine gemeenten worden
aangeboden. Tot een vloot van duizenden auto’s,
aangeboden door het hele land op P2Pplatforms. Ondanks deze duidelijke verschillen
lijkt elk bedrijfsmodel rendabel te zijn in geografische omgevingen: coöperaties in kleine
gemeenten, B2C roundtrip modellen in middelgrote steden, B2C one-way modellen in de
grootste steden van het land met hoge bevolkingsdichtheden en P2P-platforms onafhankelijk
van gemeentegrootte en bevolkingsdichtheid.
Ook is gekeken naar lokale factoren die het
aanbod van deelauto’s in 177 steden in vijf
West-Europese landen (Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk)
beïnvloeden.
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De resultaten laten zien dat het delen van auto’s
populair is in steden met veel hoogopgeleide
inwoners of met een universiteit. Een groot
aantal groene kiezers leidt ook tot meer B2Cautodelen. Naast deze stadskenmerken die het
aanbod van autodelen beïnvloeden, kunnen grote
verschillen tussen het aanbod van P2P- en
B2C-autodelen in de verschillende landen
worden waargenomen. Deze verschillen per land
suggereren dat de marktgeschiedenis, culturele
factoren, de achtergrond van de exploitanten en
het overheidsbeleid een grote impact hebben op
de verspreiding van autodelen. Tenslotte is de
Nederlandse autoleasemarkt geanalyseerd en is
nagegaan hoe verschillende soorten actoren de
kansen benutten die de opkomst van de
deeleconomie biedt.

Vraagkant
Aan de vraagkant is met een grootschalige
enquête onderzocht wat de kenmerken zijn van
mensen die auto’s delen. Het ging hierbij om

Project DBM I-4
Consortium
Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Dinalogic,
Greenwheels, Mywheels, Hely, Bundesverband
carsharing

Onderzoekers
Dr. Karla Münzel, Dr. Wouter Boon,
Prof. dr. Koen Frenken

Coördinatie
Prof. dr. Koen Frenken

Uitkomsten en geleerde lessen per project

Project DBM I-4
Samenwerking met bedrijven, overheid en gemeenten maakt het
werken in deze projecten aantrekkelijk
“De resultaten van mijn onderzoek kunnen helpen om mobiliteitsinnovatie op de kaart te zetten bij bestuurders en in het bedrijfsleven. Zoals de
impact van het onderzoek naar het delen van auto’s: de resultaten
hiervan kunnen beleidsmakers en innovatieve bedrijven helpen hun
argumenten te onderbouwen en zo veranderingen teweeg te brengen.
Dit is nodig om een omdenken te realiseren in de vastgeroeste gewoontes rondom het transportsysteem. Voor dit soort onderzoek is samenwerking met bedrijven, overheid en gemeenten belangrijk. Precies dat maakt
het werken in deze projecten voor mij aantrekkelijk.” — Dr. Karla Münzel

potentiële gebruikers en niet-gebruikers. De
enquête geeft ook inzichten in de motieven om
auto’s te delen en de gebruiksfrequentie. Mensen
die auto’s delen zijn een vrij specifieke groep,
gekenmerkt door een hoger opleidingsniveau en
een positieve houding ten opzichte van het
milieu. B2C- en P2P-gebruikers verschillen in
opleiding, inkomen en hun gebruik van meerdere
verschillende vervoerswijzen. B2C-gebruikers
delen vaker een auto en hebben geen eigen auto,
maar combineren eerder openbaar vervoer met
actieve vervoerswijzen zoals fietsen. De analyse
suggereert dat het delen van auto’s een uitbreiding is van de bestaande praktijk van
informeel delen. Samen met een lagere autoafhankelijkheid kan het mensen motiveren om
hun auto te delen.

Instituties
Ten slotte zijn workshops georganiseerd met als
doel om de effectiviteit en haalbaarheid van
overheidsbeleid te onderzoeken voor het
opschalen van autodelen. Deelnemers zijn het
eens over het belang van het ontwikkelen van
visies voor het toekomstige vervoerssysteem en
het opnemen van autodelen in het transportsysteem en stadsontwikkeling. Maatregelen op
gemeentelijk niveau worden gezien als het meest
impactvol en haalbaar. Deze maatregelen

omvatten veranderingen in parkeerbeleid,
informatievoorziening en promotie van autodelen. Uit de analyse blijkt dat er draagvlak is
voor beleid dat autodelen aanjaagt, maar niet
voor meer radicaal beleid dat het eigen autobezit
ter discussie stelt of probeert te terug te dringen.
Er zijn dus beleidsinconsistenties in de logica van
het huidige transportregime die verdere groei van
autodelen belemmert.

Vervolg
Er is vervolgonderzoek nodig naar het samenspel
en de interactie tussen verschillende mobiliteitsopties. Meer specifiek; op welke manieren en
onder welke voorwaarden kan Mobility-as-aService (MaaS) de verschillende diensten in de
toekomst integreren. Het onderzoeksproject laat
zien dat het delen van auto’s alleen als onderdeel
van een multimodaal mobiliteitssysteem kan
groeien. Maar hoe zo’n multimodaal mobiliteitssysteem precies functioneert, welke rollen
verschillende belanghebbenden spelen en hoe
zo’n systeem kan worden gestimuleerd en
gereguleerd, moet nog worden onderzocht.
Het delen van auto’s heeft positieve impact. Wel
moet er een beter begrip komen hoe verschillende belanghebbenden kunnen worden
geïnformeerd en overtuigd. Waar liggen de
knelpunten die hen ervan weerhouden
maatregelen te nemen of te implementeren om
de invoering van autodelen te stimuleren.
Tegenwoordig bestaan er verschillende businessmodellen en vormen van autodelen. Het blijft
interessant om te analyseren hoe dit in de
toekomst verandert, welke aanbieders de markt
gaan beheersen en hoe verschillende gebruikersgroepen deze in hun mobiliteitspatronen
integreren.

DBM I | Creatie van Duurzame Businessmodellen
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Gezamenlijke opbrengsten: nieuwe inzichten in
duurzame businessmodellen
Bij de midterm review van DBM I bleek dat er veel mooie resultaten waren in de verschillende
onderzoeksprojecten. Ook kwam naar voren dat het goed zou zijn om de verschillende inzichten
rondom duurzame businessmodellen aan elkaar te verbinden. Deze conclusies vormden de
aanleiding voor het initiatief om een gezamenlijk stuk te schrijven. Dit stuk is inmiddels geschreven
op initiatief van Dr. Francesca Ciulli en Prof. dr. Ans Kolk (beiden UvA), samen met Prof. dr. Marko
Hekkert en Dr. Christina Bidmon (beiden UU) en Niels Sprong (Radboud Universiteit en Avans
Hogeschool). De Engelstalige versie zal bij een internationaal tijdschrift worden ingediend als
artikel.

Met toestemming van de auteurs zijn op de volgende pagina’s de hoofdlijnen van het artikel weergegeven.
Het stuk is geschreven met de bedoeling te helpen om de gedeelde focus van de DBM I- onderzoeken weer
te geven en te komen tot waardevolle kennis voor wetenschap en praktijk. Het is geen directe vertaling maar
een interpretatie van de tekst met het oog op de brede doelgroep van deze brochure.
De resultaten van de verschillende onderzoeksprojecten zeggen veel over met name de mate van samenwerking en de daarbij behorende controle over het businessmodel. Om partijen te ondersteunen die willen
werken aan een duurzaam businessmodel is door de auteurs een raamwerk ontwikkeld voor duurzame
businessmodellen. Dit raamwerk geeft inzicht in mogelijke vormen van samenwerking en met welke soort
partijen dit zou kunnen. Hieronder wordt eerst kort ingegaan op de controle en het ontbreken van een
blauwdruk. Vervolgens wordt het raamwerk toegelicht en uitgewerkt, inclusief voorbeelden.

Controle over het businessmodel
Bij duurzame businessmodellen blijkt samenwerking essentieel. Het aantal en soort samenwerkende partijen
heeft invloed op de controle over het businessmodel. Grofweg betekent dit, dat hoe meer partijen intensief
samenwerken hoe minder controle elke van de partijen over het geheel heeft. Op dit vlak van controle komt in
de literatuur een driedeling naar voren:
1. De meest eenvoudige vorm van controle is dat de initiërende partij de gehele controle blijft houden: dit
wordt ook wel een Intern Businessmodel genoemd. Hierbij zijn wel partijen uit de keten betrokken, maar
ligt de regie, de controle in handen van de initiërende partij.
2. Er zijn ook voorbeelden, waarbij meerdere partijen letterlijk een aandeel in een bepaald product, dienst of
bedrijf hebben en dus dat de controle is gedeeld: een Collaboratief Businessmodel.
3. Tot slot zijn er ook voorbeelden waarbij geen enkele partij echt controle heeft en waarbij partijen volgens
een bepaald concept diensten opzetten (zoals bijvoorbeeld bij de platformeconomie en bij autodelen). De
verschillende partijen zijn in dit geval wel met elkaar verbonden maar er bestaat geen hiërarchische
relatie (bijvoorbeeld de Blockchain technologie): een Gedecentraliseerd Businessmodel.
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Gezamenlijke opbrengst

DBM I en DBM II
Geen blauwdruk
Uit de literatuur rondom duurzame businessmodellen blijkt dat partijen op heel verschillende manieren
werken aan duurzame businessmodellen. Sommige bedrijven passen hun bestaande product- dienstcombinatie aan, met steeds dezelfde ketenpartijen. Andere partijen zetten hele nieuwe samenwerkingen op
met geheel nieuwe product-dienstcombinaties. Uit de literatuur en de onderzoeken vanuit DMB I komt niet
één type businessmodel naar voren dat altijd het meest succesvol is. Het blijkt dat succes en de impact op
duurzaamheid erg afhankelijk zijn van de situatie en dat er meerdere aanpakken naar succes kunnen leiden.
Uit alle studies kwamen verschillende aspecten naar voren die sterk van belang zijn voor het neerzetten van
een succesvol duurzaam businessmodel (DBM).
Uit de studies blijkt er dus niet één manier te zijn om te komen tot een duurzaam businessmodel. Er is geen
blauwdruk. Om partijen die willen werken aan duurzame businessmodellen te ondersteunen om door de
bomen het bos te blijven zien hebben de onderzoekers een raamwerk bedacht. Dit raamwerk geeft inzicht in
mogelijke vormen van samenwerking en het geeft inzicht in de vraag met welke soort partijen de
samenwerking voor de hand ligt. Hieronder wordt eerst het raamwerk beschreven, met aandacht voor de
grootte van de initiator van het businessmodel en de differentiatie van de waardeproposite. Vervolgens
worden vier verschillende opschalingsstrategieën beschreven en wordt er dieper ingegaan op welke partij de
controle heeft over het businessmodel. Er wordt afgesloten met enkele conclusies en vier tips.

Het raamwerk
Het raamwerk bestaat uit twee assen, zoals ook beschreven is bij onderzoek DBM I-3 (Samenwerken voor
duurzame businessmodellen). De eerste as beschrijft de initiator van het businessmodel. Kleine organisaties
en start-ups aan de ene kant en grote gevestigde (internationale) ondernemingen aan de andere kant. Deze
as is van belang omdat de hoeveelheid middelen per bedrijf kan verschillen. Dit blijkt een zeer belangrijke
factor te zijn in de manier waarop een succesvol duurzaam businessmodel opgezet kan worden. Op de
tweede as staat het verschil in hoge en lage differentiatie in de waardepropositie (welke waarde het aanbod
de klant oplevert). In hoeverre onderscheidt het product of de service zich ten opzichte van de concurrenten?
Deze beide assen blijken samen van wezenlijke invloed te zijn op de mate van samenwerking die noodzakelijk
is om opschaling mogelijk te maken.

Initiator van het Duurzame Business Model (DBM) en de differentiatie van de waardepropositie
Differentiatie van de waardepropositie

Initiator van DBM

Laag

Hoog

Klein/nieuw bedrijf
(start-up)

Samenwerking
noodzakelijk

Samenwerking
nodig

Groot gevestigd bedrijf

Samenwerking
nodig

Samenwerking
niet nodig
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Uit dit raamwerk en het onderzoek komen twee stellingen voort
Stelling 1

Hoe minder middelen hoe groter de behoefte aan samenwerking
De initiator van het businessmodel is het bedrijf dat het product of dienst in de markt zet en het
initiatief neemt

Grote gevestigde partijen zoals multinationals, met
dominante marktpositie

Kleine bedrijven/ start-ups

Deze bedrijven hebben in het algemeen een
groothoog marktaandeel, veel financiële middelen,
een sterk merk, voldoende marketingcapaciteiten
en uitgebreide distributienetwerken. Hierdoor
hebben ze meer mogelijkheden om bestaande
businessmodellen aan te passen en daarmee een
grote invloed te hebben. Maar er zijn ook belemmeringen: het nieuwe bedrijfsmodel kan het oude
bedreigen (bijvoorbeeld omdat het de geloofwaardigheid van duurzaamheid in twijfel trekt).

Deze bedrijven zijn veel flexibeler, dynamischer en
zijn gericht op een duurzame waardeproposities.
Kleine bedrijven hebben vaak minder financiële
middelen, beperkte ervaring en een beperkt
netwerk en reputatie. Vaak beperkt de markt-positie zich tot een ‘niche�. Door samenwerking met
grote organisaties en/of, niet-gouvernementele
organisaties (ngo’s) kunnen zij soms opschalen.

Stelling 2

Hoe lager de differentiatie van de waardepropositie hoe groter de
noodzaak voor samenwerking
Differentiatie van de waardepropositie
Een waardepropositie geeft antwoord op de vraag waarom de klant voor het ene bedrijf of product kiest en
niet voor het andere. Het is een uitwerking van de gekozen positionering waarmee klanten kunnen worden
‘gewonnen’. De waardepropositie is dus een afgeleide van de positionering. De mate van differentiatie geeft
aan in hoeverre het bedrijf zich wil onderscheiden van de concurrentie.
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Lage differentiatie

Hoge differentiatie

Een lage differentiatie betekent dat er voor de
consument slechts een klein verschil is met het
minder duurzame alternatief. Klanten kopen niet
altijd duurzame producten hoewel ze wel geven
om milieu en sociale aspecten. Dit kan te maken
hebben met de prijs of hun idee van de kwaliteit.
Soms is het ingewikkeld om onderscheid te
kunnen zien tussen een duurzaam en een niet
duurzaam product.

Een hoge differentiatie betekent dat er in één keer
een grote stap richting duurzaamheid wordt gezet,
door iets aan te bieden dat echt substantieel
anders is dan het aanbod van de concurrenten.
Doordat consumenten zich steeds meer bewust
worden van sociale en milieuaspecten kiezen zij
voor duurzame producten die naast duurzaamheid
op alle andere aspecten gelijk scoren met een
minder duurzaam alternatief. Andere
beweegredenen zijn dat het kopen van een
duurzaam product status of reputatie verhogend
kan zijn (denk aan de Tesla). Belangrijk is ook de
laagdrempelige beschikbaarheid. Bij een hoge
differentiatie is het onderscheid vanuit het
oogpunt van de klant hoog.
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Strategieën voor opschaling
Afhankelijk van de positie van het bedrijf in het raamwerk kunnen verschillende strategieën gevolgd worden
om op te schalen. Per strategie wordt kort een metafoor uit de natuur gebruikt om zo de strategie te
illustreren. Deze metaforen worden in het volgende hoofdstuk samengevoegd tot een afbeelding om zo in
één beeld de verschillende strategieën te kunnen zien. Hieronder worden de verschillende strategieën
uitgelegd, inclusief een voorbeeld en een metafoor.

•

Strategie 1: klein bedrijf (start-up), hoge differentiatie van de waardepropositie
Dit zijn de ‘rijzende sterren’, de pioniers, ze hebben ‘alles-in-één, ze kunnen zich veroorloven om op eigen
kracht te gaan. Ze kunnen selectief zijn bij het aangaan van samenwerkingsverbanden. Als zij gaan
samenwerken, is het niet uit noodzaak, maar om het unieke voordeel van hun product of dienst in stand te
houden of uit te breiden.

Metafoor: de baby inktvis
In de natuur wordt deze strategie verbeeld door de baby inktvis. De baby inktvis begint heel klein en
kan op eigen kracht erg groot groeien. De baby inktvis heeft een manier van leven die onderscheidend
is ten opzichte van de andere organismen in de zee.

Voorbeeld strategie 1: Tesla
Het voorbeeld van een start-up die op eigen kracht is gegaan is Tesla. Een product
met een hoge marktwaarde niet alleen ten opzichte van conventionele auto’s maar
ook ten opzichte van andere elektrische auto’s. Waarde in design, comfort en
mogelijkheid tot autonoom rijden onderscheiden de Tesla-modellen. Tesla’s eerste
model, de Roadster, was een luxe sportwagen die destijds sneller kon optrekken dan
een Porsche 911 Carrera. Hierdoor trok Tesla niet alleen milieubewuste kopers aan,
maar ook een veel bredere doelgroep. Tesla geeft de voorkeur aan opschalen op eigen
kracht: ze gebruiken meestal eigen verkoopkanalen en showrooms. Inmiddels is het
bedrijf beursgenoteerd. Tesla’s behoefte aan samenwerking was en blijft beperkt.

•

Strategie 2: groot gevestigd bedrijf, hoge differentiatie van de waardepropositie
In deze situatie gaat het om organisaties, die over ruime eigen middelen beschikken om een product met een
grote klantwaarde in de markt te positioneren. Deze organisaties kunnen zeer selectief zijn met wie ze
samenwerken en de voorwaarden dicteren of de ontwikkeling en groei op eigen kracht doen.

Metafoor: zeeschildpad
In de natuur wordt deze strategie verbeeld door de zeeschildpad. De zeeschildpad is snel volwassen,
leeft op eigen kracht en is niet erg afhankelijk van andere partijen. De zeeschildpad heeft een manier
van leven die onderscheidend is ten opzichte van de andere organismen in de zee.
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Voorbeeld strategie 2: MorgenWonen
In één dag van de eerste bouwsteen naar een woonklare woning. Duurzaam, onderhoudsarm, betaalbaar en
zonder energiekosten. Dat is het huisvestingconcept van MorgenWonen, de bouwstandaard van VolkerWessels.
De productie van prefab elementen van een woning in de fabriek en de montage ter plekke gebeurt in slechts
één dag. De componenten kunnen worden gedemonteerd, waardoor materiaalverlies wordt geminimaliseerd.
Bovendien zijn de huizen gebouwd met duurzame materialen en zijn energieneutraal dankzij hoogwaardige
isolatie, warmtepompen en slimme meters. Voor de koper zit het voordeel vooral in een zeer lage energierekening. Dit duurzame businessmodel is ontwikkeld door mensen binnen het bedrijf zelf, die daarmee ook de
interne controle uitoefenen. Zo’n 80% van het huis wordt binnen VolkerWessels gemaakt. Zo brengt
MorgenWonen bedrijfsonderdelen van VolkerWessels samen als vaste partners om de kernactiviteiten van het
businessmodel uit te voeren: productontwerp, toelevering van componenten, logistiek beheer en assemblage.
Er is beperkte betrokkenheid van externe partijen.

•

Strategie 3: klein bedrijf (start-up), lage differentiatie van de waardepropositie
Deze bedrijven beschikken over beperkte middelen en de waardepropositie heeft weinig klantwaarde ten
opzichte van concurrerende producten. Het is een uitdaging om vanuit deze positie op te schalen buiten de
niche van betrokken klanten. Een bedrijf heeft enkele krachtige of vele kleinere partners nodig om tot
opschaling te komen.

Metafoor: de mossel
In de natuur wordt deze strategie verbeeld door de mossel. De mossel begint klein en blijft klein en
leeft vooral in hele grote groepen.
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Voorbeeld strategie 3: Weide Weelde
Weide Weelde is een initiatief waaraan kleine boeren in Friesland, de Vogelbescherming, de
coöperatie Noorderlandmelk en producent A-ware deelnemen. Samen hebben zij een
businessmodel opgezet waarbij boeren die zich inzetten voor natuur op hun bedrijf een
meerwaarde krijgen voor hun producten. Consumenten betalen €0,02 extra per liter en deze
extra inkomsten worden geïnvesteerd in maatregelen voor het behoud van weidevogels zoals
uitbreiding van natuurgebieden en de aanleg van bloemrijke grasvelden. De boeren zochten
eerst een nieuwe zuivelcoöperatie om mee samen te werken om een nieuw duurzaam
product te creëren. Vervolgens zochten zij samenwerking met de Vogelbescherming die goed
bekend staat en veel donateurs heeft. De Vogelbescherming communiceerde het verhaal van
de boeren naar hun leden waardoor er een markt gecreëerd werd. Op de melkpakken mocht
het logo van de Vogelbescherming geplaatst worden waardoor legitimiteit verkregen werd.
Zonder deze samenwerkingsverbanden zou het voor de individuele boeren onmogelijk zijn
geweest om dit succesvolle duurzame businessmodel te creëren.

•

Shutterstock.com

Strategie 4: grote gevestigde ondernemingen, lage differentiatie van de waardepropositie
Dit zijn grotere bedrijven; met een duurzaam product of service die voor de klant weinig onderscheidend is
ten opzichte van het minder duurzame aanbod. Het samenwerken met anderen is nodig om tot een sterke
positie in de markt te komen.

Metafoor: de anemoonvis
In de natuur wordt deze strategie verbeeld door de anemoonvis. De anemoonvis is een grote vis die
sterk afhankelijk is van anderen voor succes.

Voorbeeld strategie 4: Green Proteïne Alliance (GPA)
Een voedselpatroon met plantaardig eten in de hoofdrol, ook wel eiwittransitie genoemd, betekent winst voor
mens, wereld én economie. Sinds 2016 gaan retailers, producenten, niet-gouvernementele organisaties,
overheid, kennis- en onderwijspartners samen deze uitdaging aan. Green Proteïne Alliance ontwikkelt,
produceert en verkoopt vleesvervangers, die nauwelijks van echt vlees te onderscheiden zijn. Ten opzichte van
vlees en andere vleesvervangers is de differentiatie laag. Door samen te werken met concurrenten en andere
relevante partijen wordt de markt sneller ontwikkeld en kan gewerkt worden aan het vergroten van het
bewustzijn bij de klanten.
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Conclusies
Grootte en mate van ontwikkeling is van belang
Bij de aanpak maakt het nogal uit of je een duurzaam businessmodel wil ontwikkelen vanuit een gevestigd
groot bedrijf of vanuit een klein of nieuw bedrijf. Grote bedrijven zullen vaak voortbouwen op bestaande
middelen en netwerken en deze inzetten bij vernieuwing. Hun uitdaging zit niet zozeer in opschaling als wel in
het zetten van grote stappen op weg naar duurzame producten en diensten. Kleinere start-ups zullen vaak
nieuwe product-dienstcombinaties ontwikkelen samen met nieuwe ketenpartijen. Hun uitdaging is om te
komen tot opschaling en vanuit een niche door te breken. Kortom, om tot daadwerkelijke transformatie van
markten te komen is het nodig dat ook grote gevestigde bedrijven zich heroriënteren en start-ups nieuwe
mogelijkheden ontwikkelen en komen tot opschaling.

Samenwerking essentieel voor duurzame businessmodellen
Samenwerking is bij duurzame businessmodellen één van de kernpunten. Partijen met een succesvol
businessmodel werken minimaal samen met partijen uit de bestaande keten. Er zijn ook samenwerkingen
bekend waarbij partijen uit de ene keten (bijvoorbeeld boeren) met partijen uit hele andere ketens en nietgouvernementele organisatie (bijvoorbeeld Vogelbescherming) samenwerken. Als de samenwerking
intensiever wordt dan heeft dit een grotere impact op de businessmodellen. Uitdagingen liggen soms bij
verschillen in cultuur, mate van transparantie, of strategische intentie.

Vier tips
Op basis van bovenstaande volgen vier tips voor verschillende soorten bedrijven en waardeproposities:
• Voor kleine partijen met een propositie die voor de klant erg dicht ligt tegen het niet duurzame alternatief:
zoek samenwerking met een grotere partij en zo mogelijk ook ngo’s of overheden. Om zo een groot bereik
en grote mate van legitimiteit te krijgen. Creëer hiermee bijvoorbeeld een Collaboratief Businessmodel.
• Voor kleine partijen met een voor de consument groot verschil in waardepropositie ten opzichte van het
niet duurzame alternatief: zet deze propositie zelf stevig neer en zoek vooral schaalgrootte in groei van
het eigen bedrijf. Creëer hiermee een Intern Businessmodel.
• Voor grote partijen met een propositie die voor de klant erg dicht ligt tegen het niet duurzame alternatief:
werk samen in een brede alliantie waarin je samen met de grote spelers in de markt een nieuw normaal
neerzet. Hiermee kan een Gedecentraliseerd Businessmodel neergezet worden.
• Voor grote partijen met een voor de consument groot verschil in propositie ten opzichte van het niet
duurzame alternatief: zet het zelf stevig neer en zoek vooral schaalgrootte in groei van het eigen bedrijf.
Creëer hiermee een Intern Businessmodel.
Bij bovenstaande mogelijkheden is vooral gekeken naar de organisatie van het businessmodel. Met welke
partij kan het beste samengewerkt worden?
Bij alle proposities is het van groot belang om ook goed naar de inhoud te kijken en te zorgen dat het
geboden alternatief ook echt bijdraagt aan een duurzame samenleving.
Van belang is om nogmaals te benadrukken dat er in bovenstaande opties geen goed of slecht is geen beter
of minder goed. Het geeft vooral inzicht in stappen die gezet kunnen worden, afhankelijk van de context, om
samenwerking aan te gaan om tot een succesvol businessmodel te komen.
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Toelichting op de illustratie: het zee-ecosysteem
Een metafoor voor samenwerking en opschaling van duurzame businessmodellen
Uit het voorgaande hoofdstuk, rondom de samenhang van duurzame businessmodellen, blijkt dat er
veel resultaten zijn in het onderzoeksprogramma, gerelateerd aan governance en de manier van
samenwerking binnen duurzame businessmodellen. Bij het schrijven van deze brochure is door Het
Groene Brein het initiatief genomen om een samenhangend beeld te ontwikkelen. Een illustratie die
in één beeld aangeeft welke verschillende strategieën gevolgd kunnen worden. Deze illustratie is
geïnspireerd op de resultaten van de onderzoeken uit DBM I en DBM II en op de verschillende
strategieën zoals deze in het voorgaande hoofdstuk zijn beschreven. Om het geheel beeldend te
maken is gekozen voor een metafoor: de zee als ecosysteem. Deze metafoor is in het vorige hoofdstuk per strategie al kort toegelicht.

Ecosysteem-denken
Met de keuze voor de zee als metafoor komt het ecosysteem-denken tot uiting. Een ecosysteem is een
eenheid die bestaat uit een complex systeem van interacties tussen levende groepen en de omgeving waarin
ze leven. Ecosystemen hebben geen vaste grenzen; een meer, een stroomgebied of een volledige regio
kunnen beschouwd worden als een ecosysteem. De zee is gekozen als ecosysteem vanwege de stroming en
transformatie, die ook zichtbaar is bij de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Op deze wijze wordt ook
de meer sector-overschrijdende waardecreatie, zoals deze onderzocht is in DBM II toegevoegd. In het midden
van de illustratie is dit zichtbaar gemaakt doordat de verschillende partijen hier samen komen; dit kunnen in
een duurzaam businessmodel verschillende partijen in de keten zijn of andere actoren die een rol kunnen
spelen zoals ngo’s, onderwijsinstellingen en overheden. Hierbij kunnen collaboratieve en decentrale
businessmodellen ontstaan.

Strategie in beeld
De differentiatie van de waardepropositie en de grootte van het bedrijf komen samen in de illustratie van het
ecosysteem. Er zijn grote en kleine partijen (organismen) te zien. De zeeschildpad staat voor een grote partij
of gevestigd (internationaal) bedrijf. Dit soort ondernemingen beschikt over voldoende middelen om zelf een
duurzaam businessmodel op te schalen. Samenwerken met andere partijen is geen voorwaarde. Ook kleine
partijen, vaak start-ups in de markt, die zich op basis van hun waardepropositie goed kunnen onderscheiden
kunnen zelfstandig groeien. In het plaatje is dit de baby inktvis die kan transformeren naar een grote inktvis.
Anders is het voor de partijen die zich moeilijker kunnen onderscheiden, de mosselen of de anemoonvissen.
Zij zullen naar samenwerking met andere partijen zoeken .

Symbiose
Naast de vier strategieën die vanuit DBM I naar voren zijn gekomen is in DBM II ook de strategie van
symbiose naar voren gekomen. Uit het onderzoeksprogramma DBM II komt namelijk naar voren dat radicale
innovaties met een duurzaamheidsbelofte vaak systeemveranderingen vereisen. Dit betekent dat niet alleen
consumenten, maar ook andere partijen hun houding en gedrag moeten veranderen om een innovatie
succesvol te laten worden. Ook blijkt dat start-ups en kleine bedrijven soms een rol kunnen vervullen door
een hogere ambitie neer te zetten en de systeemverandering concreet vorm te geven. Bij de circulaire
economie zien onderzoekers uit DBM II dat start-ups nieuwe businessmodellen bedenken die leiden tot een
sterke reductie van grondstoffen, bijvoorbeeld door het vormgeven van de deeleconomie. Hierbij is sprake is
van samenwerking met verschillende soorten partijen, waarbij ook de andere partijen een groot voordeel
hebben. Meerdere type partijen hebben elkaar nodig om tot succesvolle impact te komen. Deze samenwerking kan ook breed worden opgezet, met zowel grote en kleine bedrijven, ngo’s en overheden.

30

Programma Duurzame Businessmodellen (DBM) 2015–2021

Gezamenlijke opbrengst

DBM I en DBM II

Gezamenlijke opbrengst DBM I en DBM II | Toelichting illustratie: het zee-ecosysteem

31

In de illustratie zien we symbiose terug bij de samenwerking tussen de poetsvissen en de zeeschildpad. De
poetsvissen zijn vissen die andere organismen helpen door het verwijderen van restanten dode huid en
parasieten, en het reinigen van huidwonden. Op deze manier wordt symbiose verbeeld: het duidelijke
voordeel dat partijen van elkaar kunnen hebben bij samenwerking.

Samenhang
De vier verschillende strategieën en de symbiose in het midden moeten niet los van elkaar worden gezien.
Samen maakt het namelijk een heel ecosysteem. Deze samenhang is nader onderzocht in programma’s van
DBM II. Het betrekken van de lokale context en het ecosysteem in de realisatie van het businessmodel blijkt
van grote invloed op de realisatie van de schaalambitie. Wanneer alle betrokkenen het ecosysteem begrijpen
is er voor alle partijen meer inzicht in de gezamenlijke waardepropositie en de bijdrage aan het oplossen van
de grootschalige maatschappelijke problemen. Via deze analyse wordt er op systeemniveau gekeken naar
factoren van invloed zoals institutionele infrastructuur en overheidsbeleid evenals technologische, sociaaleconomische en culturele omstandigheden. Factoren die opschaling kunnen stimuleren of belemmeren. In de
metafoor is het dus van belang dat de verschillende spelers (anemoonvissen, zeeschildpadden, inktvissen,
mosselen en poetsvissen) de samenhang kunnen zien om zo samen het systeem te veranderen.

Samenwerking in de
keten en daarbuiten
draagt bij aan de
opschaling van
duurzame
businessmodellen
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Beschrijving DBM II projecten
Gezamenlijk creëren van een waardepropositie gericht op transitie
Tijdens de looptijd van het onderzoeksprogramma Duurzame Businessmodellen I (DBM I) is door
NWO, MVO-Nederland en Het Groene Brein gewerkt aan het vormgeven van een tweede onderzoeksprogramma op dit vlak: DBM II. Dit tweede onderzoeksprogramma is op 2 november 2018
gelanceerd. Drie consortia van onderzoekers, organisaties en bedrijven ontvingen financiering uit de
tweede ronde van het NWO-programma Duurzame Businessmodellen (DBM II).
Bij DBM I lag de focus vooral op individuele partijen binnen bestaande sectoren en ketens. Bij DBM
II stond de ontwikkeling van kennis centraal rond sectoroverstijgende collectieve waardecreatie en
de bijdragen aan de transitie. In deze tweede ronde is ook een grotere nadruk gelegd op duurzame
businessmodellen die bijdragen aan het vormgeven van de circulaire economie. In DMB II hebben de
projecten een looptijd van 2018 tot 2021 of 2022.
De drie onderzoeksprojecten in DBM II:

1 | Samenwerken voor sociale impact van inclusieve businessmodellen:
vijf stappen aanpak
Het onderzoek richtte zich op het creëren van handelingsperspectief voor de
ontwikkeling van duurzame verdien- en verdeelmodellen in het domein van
inclusieve innovaties. In het onderzoek stonden tien cases centraal die gericht
waren op de link tussen het betrekken van lage inkomensgroepen in
ontwikkelingslanden en bedrijven in de Nederlandse economie.

2 | Transitie naar een circulaire economie: de rol van circulaire start-up
hubs
Het team onderzocht of en in welke mate circulaire start-ups ecosystemen
ontwikkelen voor hun nieuwe producten en services. Het veldwerk werd
uitgevoerd in Amsterdam, Berlijn en Londen.

3 | Overgangen naar duurzamere bedrijfsmodellen in een complex
stakeholderveld
Dit onderzoeksproject is opgezet rondom de succesvolle transitie van bedrijfsecosystemen van organisaties in de infrastructuursector in combinatie met hun
stakeholders. De kennisdeling heeft geleid tot bredere kennis en ervaring met de
integratie van transities in de bedrijfs-ecosystemen in de infrastructuursector.
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Samenwerken voor sociale impact van inclusieve
businessmodellen: vijf stappen aanpak
Vier miljard mensen leven onder de armoedegrens, vooral in ontwikkelingslanden. Het doel van dit
project was om bij te dragen aan het opschalen van inclusieve ondernemingen die opereren in
markten die bestaan uit arme groepen in een kwetsbare leefomgeving; ook wel Base of the Pyramid
(BoP) markten genoemd. Dit vormt een enorme consumentenmarkt en een potentieel aan producenten waar bedrijven businessproposities voor ontwikkelen. Tevens biedt het kansen om lokaal
ondernemerschap te verbeteren en armoede te verminderen.

Inclusieve bedrijven en consortia betrekken de
BoP gemeenschappen in de bedrijfsvoering als
consumenten, distributeurs of producenten. Om
deze miljoenen mensen in deze BoP markten te
bereiken en tegelijkertijd financieel onafhankelijk
te blijven is opschalen voor de inclusieve
bedrijven noodzakelijk. Door financiële, institutionele, infrastructurele en sociaaleconomische
uitdagingen, lukt het slechts 13 procent van de
inclusieve bedrijven dat daadwerkelijk te doen.
De meeste bedrijven blijven klein en slagen er
dus niet in om de waarde te leveren en te
benutten die ze willen creëren. Het helpt
inclusieve bedrijven om samenwerking te zoeken
met publieke en private partijen. Er zijn instrumenten en methoden, die deze ondernemingen
kunnen ondersteunen in het gezamenlijk
opschalen van hun businessmodel. Deze
methoden negeren echter vaak twee belangrijke
voorwaarden voor succes: dat bedrijven hun
businessmodel moeten aanpassen en partners
moeten betrekken bij het opschalen.

inclusieve bedrijven en hun partners in
verschillende landen in Afrika en Azië. TNO, The
Next Organization en 2SCALE gebruikten de vijf
stappen aanpak om inclusieve bedrijven met hun

Onderzoeksthema’s:
1. Hoe kan men de impact van het opschalen
van inclusieve ondernemingen vergroten?
2. Hoe draagt samenwerking bij aan het
opschalen van inclusieve bedrijven.
3. Hoe kan het ecosysteem en de lokale
context in beeld worden gebracht?
4. Hoe dragen samenwerkingsvaardigheden
en kennis van de lokale context bij aan een
grotere impact van inclusieve bedrijven.

Project DBM II-1
Consortium

Resultaten
Gebaseerd op bovengenoemde voorwaarden is
door het consortium de vijf stappen aanpak
ontwikkeld (zie figuur). Uniek in deze aanpak is
het uitgebreide onderzoek naar de lokale context
en het in kaart brengen van het ecosysteem
rondom het businessmodel. Opschaling van
inclusieve businessmodellen vereist inzicht in het
ecosysteem en de lokale context. De ontwikkelde
aanpak is gebaseerd en toegepast op een tiental
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Universiteit Twente, Nyenrode Business Universiteit,
The Next Organization, TNO (I4D), 2SCALE, Bopinc

Onderzoekers
Dr. ir. Tamara Oukes, Ir. Milou Derks,
Dr. Ariane von Raesfeld Meijer,
Prof. dr. ir. Petra de Weerd-Nederhof,
Prof. dr. ir. André Nijhof, Prof. dr. ir. David Langley,
Drs. Frank Berkers

Coördinatie
Dr. Ariane von Raesfeld Meijer

Uitkomsten en geleerde lessen per project

Project DBM II-1
Door het NWO-traject zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan
“DBM II-1 is uitgevoerd door vijf organisaties: Universiteit Twente, Nyenrode
Business Universiteit, TNO, 2SCALE en The Next Organization. Dat was een
succes omdat sommige organisaties zich richtten op de toegang tot BoP (Bottom
of the Pyramid) -ondernemingen en concreet maken van de resultaten. Andere
organisaties richtten zich op de samenhang in de bevindingen of de verspreiding
van resultaten. Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Diverse partners
hebben hun krachten gebundeld en werken samen aan nieuwe projecten.”
— Dr. Ariane van Raesfeld

partners te helpen met opschalen. Dit gebeurde
in de vorm van workshops. Via deze analyse is er
op systeemniveau gekeken naar factoren van
invloed zoals institutionele infrastructuur en
overheidsbeleid evenals technologische,
sociaaleconomische en culturele omstandigheden, die opschaling kunnen stimuleren of
belemmeren.

De vijf stappen aanpak

2

Discovery

Understand the current
collaborative business
model and local context

3

Strategy

Choose methods to realize
the scaling ambition

4

Adaption

Adapt the collaborative
business model to
support the strategy

Evaluation

Evaluate the business
model’s feasibility and
attactiveness

5

Collaborate

Define the intended
social impact to scale

Collaborate

Amibtion

Collaborate

1

Nieuwe inzichten
Op basis van dit onderzoek zijn de volgende
inzichten verkregen:
1. Schalen gaat over impact, niet over
organisatiegroei.
2. Schalen vereist begrip van het ecosysteem
en de lokale context (zie kader op de
volgende bladzijde).
3. Schaalstrategieën hebben meer impact als je
samenwerkt.
4. Schalen omvat aanpassingen aan het
bedrijfsmodel.
5. Schaalstrategieën bestaan uit meerdere
tactieken, maar je moet keuzes maken.
Het betrekken van de lokale context en het
ecosysteem in de realisatie van het businessmodel blijkt van grote invloed op de realisatie van
de schaalambitie. Dit vergroot de betrokkenheid
van de BoP gemeenschap en andere belanghebbenden. Wanneer alle betrokkenen het
ecosysteem begrijpen is er voor alle partijen
meer inzicht in de gezamenlijke waardepropositie
en de bijdrage aan het oplossen van grootschalige maatschappelijke problemen.

Vervolg
Binnen dit project is het online platform voor
‘Inclusive Business Models’ opgezet, ondersteunt
door de aanpak in de vijf stappen (zie kader). Het
platform biedt inspiratie en de mogelijkheid om
ervaringen te delen. Dit platform wordt
beschreven op bladzijde 45 als één van de
concrete producten voortgekomen uit het NWO
DBM-programma.
https://inclusivebusinessmodels.com/

DBM II | Creatie van Duurzame Businessmodellen

35

Ecosysteem en lokale context
Het ecosysteem beschrijft het netwerk van onderling verbonden en onderling afhankelijke partijen wiens
acties bepalen of het inclusieve bedrijfsmodel zal slagen. De analyse van het ecosysteem wordt gedaan in
een workshop samen met alle relevante bedrijven en organisaties onder leiding van een facilitator. De
onderlinge relaties en afhankelijkheden worden gevisualiseerd. Ook welke waarde iedere partij creëert of
levert aan het nieuwe gezamenlijke businessmodel wordt inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan worden
kansen en bedreigingen voor het nieuwe duurzame businessmodel in kaart gebracht. Voorafgaand aan de
workshop wordt aan alle partijen gevraagd om vijf vragen te beantwoorden:
1. Welke partijen zijn betrokken bij het businessmodel (zowel bedrijven als overheden als ngo’s)?
2. Wat zijn de belangrijkste middelen van deze partijen?
3. Wat zijn de belangrijkste activiteiten die door deze partijen worden uitgevoerd?
4. Welke invloed heeft iedere belangrijke partij op het businessmodel?
5. Welk belang heeft iedere belangrijke partij bij het businessmodel?
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Uitkomsten en geleerde lessen per project

Project DBM II-2

Transitie naar een circulaire economie:
de rol van circulaire start-up hubs
Circulaire start-ups blijken een grotere ambitie te hebben op het gebied van circulaire economie
dan gevestigde bedrijven. Doordat deze bedrijven vanaf de start al gericht zijn op duurzaamheid
integreren zij een circulaire visie op grondstofverbruik al vanaf de ontwerpfase in het businessplan.
In dit onderzoek is gekeken naar circulaire businessmodellen vanuit het perspectief van ‘innovatie’
en ‘ecosystemen’. Het kunnen bouwen en ontwikkelen van strategische netwerken is de kritische
succesfactor voor circulaire start-ups. Het project biedt inzichten voor bedrijven en beleidsmakers
die geïnteresseerd zijn in het versnellen van transities naar een circulaire economie. Er is veldonderzoek gedaan bij drie start-up hubs: in Londen, in Amsterdam en in Berlijn.

Er is een analyse uitgevoerd naar de verschillende circulaire strategieën en innovaties, die
worden omarmd door circulaire start-ups. Hierbij
is gebruik gemaakt van de R-ladder (zie kader).
Daarnaast is onderzocht hoe de ondernemersecosystemen in drie grote Europese
stadsregio’s – Berlijn, Londen en Amsterdam
(Randstad) – het businessmodel van circulaire
start-ups beïnvloeden. Daarnaast zijn de
collectieve systeembouwstrategieën (in
verschillende domeinen, zoals technologieoptimalisatie en -ontwikkeling, marktcreatie,
sociaal-culturele verandering en coördinatie)
bestudeerd door circulaire start-ups en de
actoren waarmee ze samenwerken om een 
ondersteunende innovatie te creëren. Tot slot is
onderzocht hoe een circulaire economie zal
functioneren in de consumptiemaatschappij en
het bedrijfsleven van morgen, en welke rollen
onder andere circulaire start-ups kunnen spelen
in deze ‘circulaire toekomst’.

Circulaire start-ups zijn nieuwe bedrijven die
een circulair bedrijfsmodel hebben aangenomen en zo onderdeel uitmaken van de
transitie naar een circulaire economie.

Project DBM II-2
Consortium
University of Utrecht, ING and Circular Economy,
Amsterdam Economic Board

Onderzoekers
Dr. Julian Kirchherr, Dr. Thomas Bauwens,
Prof. dr. Marko Hekkert

Coördinatie
Dr. Julian Kirchherr

Circulaire start-ups hebben meer ambities dan gevestigde bedrijven
“De groei van de circulaire economie is nodig. Alleen als circulaire businessmodellen
toenemen zullen er minder conventionele businessmodellen komen. Er zijn veelbelovende technologische ontwikkelingen en innovaties beschikbaar in de circulaire
start-up community. Hoewel er nog weinig grootse opschaling te zien is heeft het
NWO-onderzoek wel aangetoond dat bedrijven die hun businessmodel baseren op
principes van circulariteit meer gericht zijn op snelle groei dan ondernemers die wel
duurzaamheid nastreven maar zonder circulaire principes. Meer onderzoek naar de
mogelijke bijdrage van circulaire start-ups aan duurzaamheid op grotere schaal is
gewenst.” — Dr. Julian Kirchherr
DBM II | Creatie van Duurzame Businessmodellen
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Resultaten
Er zijn vijf archetypen van circulaire start-ups
voor de circulaire bedrijfsmodelstrategieën en
innovaties van circulaire start-ups, naar voren
gekomen. Een belangrijk resultaat van het onderzoek is dat circulaire start-ups ambitieuzere
circulariteitsstrategieën ontwikkelen dan gevestigde bedrijven. Hierbij is gekeken wordt naar de
R-strategieladder. Met name start-ups hebben de
neiging om het gebruik van schaarse hulpbronnen te vermijden nog voordat de producten of
diensten op de markt komen. Terwijl gevestigde
bedrijven zich meer richten op end-of-life-oplossingen, zoals recyclingprogramma’s. De resultaten geven aan dat circulaire start-ups de weg
kunnen wijzen naar hogere niveaus van circulariteit. Een uitzondering op deze conclusie is dat
gevestigde bedrijven sterker vertegenwoordigd
zijn in de strategie rondom hergebruik (reuse)
dan start-ups. Dit komt omdat gevestigde bedrijven beter gepositioneerd zijn dan start-ups om
terugnamesystemen te implementeren. Het stelt
hen in staat om producten, die aan het einde van
hun levensduur zijn, op te halen en een tweede
gebruikscyclus te geven.

Veldonderzoek
In drie grote Europese stadsregio’s — Berlijn, Londen en Amsterdam — is onderzocht hoe de ondernemersecosystemen het businessmodel van
circulaire start-ups beïnvloeden. Het onderzoek
is gebaseerd op een dataset van 149 circulaire
start-ups in deze gebieden en 43 interviews met

circulaire ondernemers, de meest uitgebreide
beschikbare dataset over dit onderwerp voor
zover bekend.

Resultaten
Circulaire start-ups verschillen aanzienlijke
tussen stadsregio’s. De op natuur gebaseerde
start-ups zijn prominent aanwezig in Berlijn. Dit
komt grotendeels door gunstige regelgeving,
een sterke cultuur van stadslandbouw en
geschikte fysieke infrastructuren en netwerken.
De op afval gebaseerde start-ups zijn dominant
in Amsterdam. Dit weerspiegelt het gevoerde
beleid en de aanwezige ondersteunende cultuur,
die het businessmodel bevorderden. De op
platforms gebaseerde start-ups manifesteren
zicht sterk in Londen. Daar is een hoog schaalbaarheidspotentieel en zijn er minder strenge
regelgeving voor deelplatforms. Voor het
opschalen van circulaire ondernemingen wordt
een ecosysteem-benadering voorgesteld om de
relaties tussen ondernemende ecosystemen,
circulaire start-ups en de transitie van steden
naar een circulaire economie beter te begrijpen.
Rondom een circulaire toekomst en de mogelijke
rol van circulaire start-ups, komen uit het
onderzoek vier scenario’s voort. Deze benadrukken de meta-principes die een circulaire economie in verschillende sectoren kent. Zij komen
overeen met verschillende soorten technologische innovaties en bestuursvormen.

Archetypen van circulaire start-ups
1. Ontwerp-gebaseerd: Dit businessmodel is gebaseerd op minimalisering van grondstoffen, op
productontwerp of op efficiëntie van het productieproces. Denk hierbij aan innovaties zoals biobased
bouwmaterialen en herbruikbare en modulaire batterijen voor energieopslag. Het circulair ontwerp
staat hierbij centraal.
2. Afval-gebaseerd: De bedrijven creëren waarde uit reststromen, bijvoorbeeld door op koffieafval
paddenstoelen te laten groeien.
3. Platform-gebaseerd: Digitale platforms voor het verhandelen van bijvoorbeeld materialen en
producten tussen individuen of tussen bedrijven.
4. Service-gebaseerd: Deze start-ups ontwikkelen product-dienstcombinaties waarbij prestaties of
diensten worden verkocht in plaats van materiële producten.
5. Natuur-gebaseerd: Deze dragen bij aan het herstel van natuurlijke ecosystemen, bijvoorbeeld door
groene daken en andere groene infrastructuren in steden.
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Niveaus van circulariteits (10 R’s)

De R-ladder
De mate van circulariteit van een product wordt vaak
gerelateerd aan de R-ladder. Hoe hoger een aanpak
(ook wel ‘strategie’) op deze ladder staat, hoe meer
circulair de aanpak is. De verschillende aanpakken die
je terugvindt op de R-ladder heten ook wel
R-strategieën. De eerste R (Refuse) krijgt voorrang op
de tweede R (Reduce) enzovoort.

Vier scenario’s
In het scenario ‘Circulair Modernisme’ worden
hightech innovaties gecombineerd met een
sterke, centrale overheid. Het gaat uit van het
vermogen van de samenleving om hightech
innovaties te ontwikkelen om circulaire vraagstukken zoals afvalinzameling en -sortering op te
lossen. In het tweede scenario, ‘Planned Circularity’, is er sprake van een sterke centrale overheid, maar in tegenstelling tot circulair modernisme is deze eerder gebaseerd op low-tech
innovaties. De overheid stelt regels en voorschriften op om economische actoren te
dwingen circulaire praktijken toe te passen, zoals
harde limieten op het verbruik van hulpbronnen.
In ‘Bottom-up Sufficiency’ wordt de besluitvorming overgelaten aan lokale actoren en gemeenschappen. Dit scenario kan worden vergemakkelijkt door sociale bewegingen van onderaf, zoals
Transition Towns of Fridays for Futures, en omvat
programma’s zoals recycling in de gemeenschap
en het delen van producten. Het laatste scenario,
peer-to-peer circulariteit, ligt dicht bij een
zogenaamde deeleconomie. Het stelt zich een
meer gedecentraliseerde productie en consumptie voor door middel van hightech innovaties,
zoals 3D-printen en op blockchain gebaseerde
platforms die consumenten in staat stellen
goederen met elkaar uit te wisselen en te delen.
In dit laatste scenario kunnen circulaire start-ups
mogelijk de grootste rol spelen, omdat het de
toetredingsdrempels voor nieuwe circulaire
bedrijven drastisch kan verlagen.

●

Refuse: weigeren/voorkomen gebruik

●

Reduce: gebruik minder grondstoffen

●

Redesign: herontwerp met oog op circulariteit

●

Reuse: product hergebruik (2e hands)

●

Repair: onderhoud en reparatie

●

Refurbish: product opknappen

●

Remanufacture: nieuwe product van 2e hands

●

Re-purpose: hergebruik product maar anders

●

Recycle: verwerking en hergebruik materialen

●

Recover: energie terugwinning

Vervolg
Hoewel dit project een basis heeft gelegd voor
circulaire start-ups en hun mogelijke bijdragen
aan een circulaire toekomst, zijn er veel vragen
voor toekomstig onderzoek. Ten eerste werd
het project uitgevoerd op een moment dat
circulaire start-ups zich meestal in hun vroege
(zaai)fase bevonden. Toekomstig onderzoek
zou zich kunnen richten op die circulaire startups die zijn opgeschaald (ervan uitgaande dat
er enige schaalvergroting plaatsvindt) en de
succesfactoren en randvoorwaarden voor deze
schaalvergroting kunnen ontleden. Zo kan het
conceptuele werk rond circulaire disruptie dat
in dit project naar voren is gebracht, empirisch
kunnen worden onderbouwd. Het kan ook
een analyse omvatten van de belemmeringen
waarmee deze circulaire start-ups worden
geconfronteerd (vanuit een sector- en/
of landenperspectief). Bovendien zouden
toekomstige werkzaamheden ook de effecten
van circulaire start-ups op hun ecosysteem
(inclusief waardeverschuivingen in de betrokken
waardeketens) en bredere sociaaleconomische
en milieueffecten kunnen kwantificeren.
Ten slotte zou verder conceptueel werk
kunnen worden verricht om de literatuur over
circulaire start-ups en circulaire en duurzame
bedrijfsmodellen te verbinden met de bredere
literatuur rond bedrijfsmodelinnovatie en
ondernemersecosystemen.
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De ontwikkelingen van duurzame businessmodellen;
al lerend doen en al doend leren
“Als maatschappij dienen we de komende jaren een transitie te maken
naar een duurzame economie. Het bedrijfsleven speelt hierin een
cruciale rol en zal onder meer nieuwe, duurzame businessmodellen
moeten ontwikkelen. Dit kan het bedrijfsleven niet alleen; steun vanuit
onder meer overheid en wetenschap is noodzakelijk. Door samen in de
praktijk kennis en ervaring op te doen, en deze te onderbouwen en
valideren met de nieuwste wetenschappelijke inzichten, kunnen
duurzame businessmodellen en innovaties bijdragen aan de gewenste
toekomst. “ — Michel Schuurman, Directeur Economie & Politiek, MVO Nederland
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Project DBM II-3

Transitie naar duurzame businessmodellen in een
complex veld van stakeholders
In de samenleving is het bewustzijn van de noodzakelijke energietransitie de laatste jaren toegenomen. Toch gaat de transitie minder snel dan verwacht. Wat zijn mogelijke redenen hiervoor? Dit
onderzoek heeft gekeken naar het transformatieproces bij organisaties. Tegen welke belemmeringen lopen organisaties aan bij de transformatie naar duurzame businessmodellen, maar ook: hoe
kunnen organisaties het transformatieproces versnellen.

Gezamenlijk ontwikkeling van een
transformatie-dashboard en een spel voor
bedrijven en middelbare scholieren
“Er wordt door bedrijven, overheden, belangengroepen veel gesproken over het opzetten van de
gezamenlijke doelen om duurzaamheids- en
energietransitie te weeg te brengen. Om de
doelen te bereiken moeten deze organisaties zich
transformeren. Echter er wordt nog relatief weinig
stil gestaan bij de uitdagingen waar deze organisaties tegen aanlopen in het transformatieproces
om bij te kunnen dragen aan de transities. In
samenwerking met Alliander, TNO en NGinfra zijn
belangrijke obstakels in het transformatieproces
geïdentificeerd en is er een ‘dashboard’ ontwikkeld en worden er aanbevelingen gegeven om
het transformatieproces bij organisaties te
versnellen. Middelbare scholieren gaan ook
kennismaken met de bevindingen en aanbevelingen in het hiervoor speciaal ontwikkelde energietransitiespel Energiek. Op deze manier willen wij
hen vroegtijdig betrekken bij het versnellen van
de transities.”
— Prof. dr. Hans van Kranenburg

Het onderzoek richtte zich op de verschillen
binnen en tussen de afdelingen van Alliander en
hoe deze verschillen een rol spelen in het
transformatieproces van de organisatie rondom
de energietransitie. Ook is er gekeken naar de rol
van de sleutelfiguren om de transformatie
succesvol te kunnen laten verlopen. Het resultaat draagt bij aan theorievorming. Het laat zien
dat voor een succesvolle energietransitie niet
alleen gekeken moet worden naar de algemene
transitie, maar dat de transitie alleen kan slagen
als er voldoende aandacht is voor de noodzakelijke transformatieprocessen van dragende
organisaties in de energietransitie.

Resultaten
Dit onderzoek heeft aangetoond dat voor het
slagen van de energietransitie niet alleen maar
gekeken moet worden tussen de verschillende
actoren zoals overheden, energie(netwerk)
bedrijven, consumenten, maar dat er ook
voldoende aandacht moet zijn voor wat binnen

Project DBM II-3
Consortium
Radboud Universiteit, Alliander, TNO en NG Infra

Onderzoekers
Prof. dr. Hans van Kranenburg, Dr. Sjors Witjes,
Dr. Rick Aalbers, Drs. Larissa Shnayder

Coördinatie
Prof. dr. Hans van Kranenburg
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Om hen bewust te laten worden wat er nodig is
voor de transitie via een dashboard is het energie
transitiespel Energiek ontwikkeld. Dit spel heeft
de resultaten uit het onderzoek op een
innovatieve wijze verwerkt. Op pagina 46 wordt
meer informatie gegeven over dit spel.

Vervolg

organisaties gebeurt. Organisaties dragen bij aan
het succes van de energietransitie. Indien de
transitiedoelen en transformatieproces binnen
een organisatie niet goed begrepen en begeleid
worden, dan zal het transitieproces vertraagd
worden of zullen niet alle doelstellingen behaald
worden.

Opbrengst: Energietransitie spel
Om de energietransitie succesvol te laten
verlopen zullen organisaties met verschillende
stakeholders nauwer moeten gaan samenwerken.
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Uit het onderzoeken kwamen, naast concrete
resultaten ook een aantal vragen naar voren die
interessant zijn voor vervolgonderzoek. De meest
relevante daarvan zijn onder meer: Welke rol
kunnen en moeten bedrijven spelen om de
transities te versnellen? Welke middelen en
vaardigheden zijn hiervoor nodig? En als de juiste
middelen en grondstoffen niet aanwezig zijn, hoe
kunnen deze ontwikkeld en verkregen worden?
Welke soort samenwerkingsverbanden moet een
bedrijf opzetten met andere bedrijven,
overheden, en andere organisaties om succesvol
te kunnen bijdrage aan de transities en welke
aansturingsstructuren (governance) horen
hierbij? Het is voor het onderwerp van groot
belang dat deze vragen in vervolgonderzoeken
op worden gepakt.

De concrete producten

De Concrete Producten
Voor NWO, MVO-Nederland, Het Groene Brein en voor alle deelnemende partijen is het van groot
belang dat de resultaten uit het onderzoeksprogramma in de praktijk bruikbaar zijn. Er zijn buitengewoon interessante zaken ontdekt en onderzocht welke de potentie hebben om breed benut te
kunnen worden. Om dit te stimuleren is door NWO budget vrijgemaakt voor een zogenaamde top-up
call. Hierbij konden de acht onderzoeksprojecten extra budget aanvragen om de geleerde lessen
goed in de praktijk te brengen. Dit heeft geleid tot meerdere concrete producten die in de praktijk
van alle dag voor vele bedrijven, studenten en wetenschappers interessant zijn. Op de volgende
bladzijdes worden er drie uitgelicht.

1. De Better Business Scan (DBM I-1)
2. Platform voor Inclusive Business Models (DBM II-1)
3. Energie spel (DBM II-3)

Hoe worden de resultaten onderdeel van een grotere
beweging?
“De belangrijkste vraag bij een onderzoeksproject is voor mij altijd of
het ook echt impact in de wereld heeft. Het goede aan dit project is
dat de resultaten zijn overgenomen in activiteiten van partnerorganisaties. Hierdoor weten we dat zij, ook na dit project, verder gaan met
de resultaten. Wat ik graag zou willen toevoegen is leren hoe de
resultaten vervolgens onderdeel kunnen worden van een grotere
beweging. Dan kunnen ook partijen die geen onderdeel waren van dit
consortium er profijt van hebben. Natuurlijk hebben we onze resultaten gepubliceerd, maar dit brengt nog geen beweging op gang. Wat
hebben we in de projecten van dit NWO-programma geleerd over het
creëren van impact?”— Prof. dr. André Nijhof

Opbrengsten per project
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Hoe duurzaam is jouw organisatie?
Doe de Better Business Scan!
Op basis van de wetenschappelijke inzichten uit DBM I- 1 is via actieonderzoek met maatschappelijke partijen en ondernemingen de Better Business Scan tot stand gekomen. Onderdeel van het
actieonderzoek waren focusgroepen, interviews en statistische analyses. Daarmee is deze scan niet
alleen wetenschappelijk onderbouwd, maar ook praktisch relevant. De Better Business Scan is in
samenwerking met Change Inc. gelanceerd – het grootste online platform voor duurzame ondernemers in Nederland. Inmiddels hebben al meer dan 1500 medewerkers van 750 bedrijven de scan
gedaan.

Advies voor transitie
Hoe duurzaam is jouw organisatie? Of: hoe zorg
je ervoor dat je organisatie duurzamer wordt?
Het zijn vragen die de Better Business Scan helpt
beantwoorden. Het maakt niet uit of je in
duurzaam ondernemen gelooft of juist nog
twijfels hebt. De Better Business Scan is
ontwikkeld voor iedere ondernemer en
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professional. De scan geeft inzicht waar jouw
bedrijf staat in de transitie. Je krijgt advies om
jouw transitie te versnellen en concrete tips om
eventuele obstakels te overwinnen. De scan
duurt maximaal 15 minuten en is gratis. Na de
scan heb je direct inzicht in je resultaten met een
persoonlijk dashboard en PDF.
Link naar de Better Business Scan: https://www.
betterbusinessscan.org/

Concrete producten per project

DBM I-2

Delen en co-creëren van kennis op het platform voor
Inclusive Business Models
Op basis van de inzichten uit het DBM II-1 project rondom inclusieve businessmodellen is een
multimedia platform vormgegeven. Kernvraag die op dit platform centraal staat is onder meer: Hoe
werk je samen aan waardecreatie rondom inclusieve businessmodellen? Dit nieuwe multimedia
platform maakt het mogelijk om wederzijds waarde en kennis te delen en te co-creëren. De basis
van dit platform ligt bij de ontwikkelde methode ‘vijf stappen voor de opschaling van inclusief
ondernemen’. De ontwikkelde kennis uit het onderzoek van DBM II- 1 is hierdoor beschikbaar voor
iedereen. Je kunt zelf aan de slag en bijvoorbeeld een verbeterplan opstellen. Het platform biedt ter
inspiratie ook toegang tot ervaringen en geleerde lessen van de partners en de uitgevoerde casestudies.

Het platform faciliteert een community rondom
inclusieve businessmodellen voor en door de
samen-werkende partijen. Het consortium beheert
het platform en vormt daarmee de basis voor het
duurzaam levend houden van het onderzoek door
kennis te delen en in de tijd door te laten
ontwikkelen door gebruikers. De input vanuit de
scans en de dialogen wordt door een moderator
verwerkt waarmee de kennis groeit en rijker wordt.

Wat kun je doen en vinden op het platform?
•
•
•
•

Informatie over de vijf stappen aanpak voor de
opschaling van inclusief ondernemen.
De literatuurstudie en de casestudies.
Een zelfscan waarbij je een eigen cases kunt
spiegelen aan het theoretisch kader.
Fora voor het voeren van dialogen (co-creatie).

De basis: vijf stappen voor de opschaling van
inclusief ondernemen
De vijf stappen aanpak, zoals beschreven bij de
projectomschrijving van DBM II-1 ondersteunt
bedrijven die inclusief werken en hun partners bij het
opschalen naar een gezamenlijk businessmodel.
Bedrijven kunnen hun gezamenlijke opschalingsstrategie bepalen. Hoe hoog liggen de ambities om
impact te maken? Afhankelijk van het antwoord op
die vraag kunnen samenwerkingspartners aan de
slag met de stappen en eventueel hun bedrijfsmodel
aanpassen.

Link naar Platform voor Inclusive Business
Models: https://inclusivebusinessmodels.com/
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Spelenderwijs met de energietransitie aan de slag
De energietransitie is een complexe zaak. Er zijn veel factoren en partijen. Emoties lopen snel hoog
op vanwege de grote impact op de leefwereld van velen. Kan inzet van een spel helpen om dit
ingewikkelde gesprek te voeren? Ja! Het doel van dit spel is om spelers meer inzicht te geven in de
energietransitie en welk rol de spelers hebben. Het laat zien dat de energietransitie alleen kan
slagen als er voldoende draagvlak is, er verschillende technologieën worden gebruikt, nieuwe kennis
wordt ontwikkeld en er geld beschikbaar is. Het is belangrijk dat alle partijen samenwerken, anders
worden de doelen niet gehaald. Voor en na het spelen van het spel kunnen de verkregen inzichten
over de energietransitie met elkaar worden besproken. De demoversie van ‘Energiek’ wordt in
november 2021 gelanceerd.

Figuur: Dashboard van energie transitiespel Energiek

Belang van transdisciplinair onderzoek
“Om de uitdagingen van de duurzaamheids- en energietransitie succesvol aan
te pakken is het belangrijk dat bedrijven, overheden, belangengroeperingen,
onderwijsinstellingen, financiële instellingen en bewoners nauw gaan samenwerken. Dit vraagt om een transdisciplinaire aanpak van het onderzoek. Met
deze aanpak hebben wij de organisaties kunnen helpen door gezamenlijk de
problemen te analyseren, aanbevelingen te doen, en de implementaties te
monitoren.” — Dr. Sjors Witjes

46

Programma Duurzame Businessmodellen (DBM) 2015–2021

Nawoord

Nawoord
De acht DBM-projecten binnen DBM I en II laten zien dat het vormgeven van duurzame businessmodellen
mogelijk is. Het kan! Positieve impact creëren op sociale, economische en ecologische kapitalen in één keer.
Bijvoorbeeld, door weidemelk te ontwikkelen in samenwerking met verschillende boeren, een coöperatie en
de vogelbescherming. Of zoals bij het intensief samenwerken aan inclusieve businessmodellen. En wat te
denken van de ontwikkeling van de zuinige ledlampen die de gloeilamp hebben vervangen? Het kan! Steeds
opnieuw zijn er voorbeelden die laten zien dat bevlogen ondernemers of aanjagers van verandering, de
positieve dingen die ze willen bereiken ook waar kunnen maken. De acht onderzoeksprojecten hebben
onderzocht hoe we kunnen leren van deze voorbeelden en hoe we de geleerde lessen eenvoudiger kunnen
vertalen naar andere partijen. Zodat een steeds groter wordende groep stakeholders de kans krijgt om te
leren van deze voorbeelden.
Samen geven de acht DBM-projecten een goed beeld van duurzame businessmodellen en laten ze de
reikwijdte van het onderwerp zien. De onderzoeken geven inzichten tot in de kleinste details op
deelonderwerpen zoals autodelen, circulair inkopen en het creëren van nieuwe markten voor duurzame
producten. Er is impact gerealiseerd door samenwerking met projectpartners en via een extra investering
door NWO in valorisatieprojecten. Het programma heeft ook bijgedragen aan netwerkvorming tussen alle
uitvoerders van de gehonoreerde projecten. Daarnaast maken ze strategieën inzichtelijk om schaal te geven
aan duurzame businessmodellen. De onderzoeksprojecten laten zo gezamenlijk zien dat er niet één weg naar
Rome is, maar dat de te kiezen route erg afhangt van de context waarbinnen een bedrijf opereert.

Vervolgvragen
Naast de vele producten en concrete resultaten is er ook nog een aantal vervolgvragen. De essentie daarvan
kan worden samengevat in de volgende aandachtspunten:

Ontwikkeling nieuwe vaardigheden
In de DBM-projecten is veel informatie naar boven gekomen over de benodigde vaardigheden van medewerkers om bedrijven te verduurzamen. Het vraagt bijvoorbeeld om een andere manier van inkopen en een
andere managementstijl. Hier zijn modellen voor ontwikkeld. Een belangrijk vraagstuk voor vervolgonderzoek
op dit vlak is het vormgeven van sectorspecifieke vaardigheden. Bedrijven die duurzame innovaties op de
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markt willen zetten hebben zulke sectorspecifieke vaardigheden nodig om goed om te kunnen gaan met de
verschillende aspecten van het marktinnovatieproces. Hoe werkt dit in verschillende sectoren? Welke
vaardigheden zijn dit? Welke vaardigheden gaan gepaard met een vergrote kans op succes?

Aandacht voor het interne proces van bedrijven
In de DBM-projecten is ook veel kennis naar boven gekomen over het interne proces bij bedrijven die een
duurzaam businessmodel willen ontwikkelen. Het is cruciaal om meer grip op te krijgen. Voor een succesvolle
transitie naar duurzaamheid moet er, naast de algemene transitie en de technische innovaties, voldoende
aandacht zijn voor de noodzakelijke interne transformatieprocessen van de deze bedrijven.

Grote motivatie in de top maar onvoldoende integratie in hele bedrijf
Opvallend is de intrinsieke motivatie van de top van de deelnemende bedrijven aan het DBM-onderzoeksprogramma. Ze willen het goede doen voor het milieu en voor de volgende generatie. Het vormgeven van
duurzame businessmodellen bij deze koplopers heeft over het algemeen minder te maken met de eisen van
klanten of de overheid. Daarom zijn er binnen bedrijven vaak specialisten die alles weten van duurzaamheid,
maar is dat nog weinig geïntegreerd in alle afdelingen en de meer reguliere functies. Het goed betrekken van
jonge medewerkers biedt is hierbij een grote kans. Jonge mensen hebben, zo blijkt uit studies, veel affiniteit
met de energietransitie en circulaire economie en kunnen van binnenuit bedrijven veel betekenen.
Kennisontwikkeling over de rol van deze generatie is dan daarom wenselijk.

Afronding
Bij de start van het onderzoeksprogramma was ‘duurzame businessmodellen’ nog een relatief nieuw begrip.
Een aantal vooraanstaande onderzoekers en voorlopers in het bedrijfsleven waren op dit onderwerp al hard
aan de weg aan het timmeren, maar het werd nog niet breed gedragen. Bij bedrijven en overheden werd het
concept wel veel genoemd, maar bij doorvragen bleek het vaak nog een black box. Door toedoen van het
onderzoeksprogramma en de vele betrokken partijen is er meer duidelijk geworden over duurzame businessmodellen en is de black box transparanter geworden. Het onderwerp is goed geland bij vele andere onderzoeksprogramma’s. Denk hierbij aan de aandacht voor economische kansen binnen het Kennis- en
Innovatieconvenant (KIC). En onderzoeksprojecten die vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) zijn
gehonoreerd. Verder zijn er inmiddels diverse lectoraten rondom duurzame en circulaire businessmodellen.
Kortom, het is een onderwerp dat mainstream is geworden in de samenwerking tussen wetenschap en
praktijk.
Dat de beweging naar duurzame businessmodellen met zoveel vaart en elan in verschillende gremia is
opgepakt is een belangrijke ontwikkeling. Het is van belang om de samenhang van de verschillende trajecten
te blijven stimuleren en te investeren in onderlinge samenwerking en synergie.
Het Groene Brein en NWO
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Publicaties

Publicaties
DBM I-1
•

Arts, M., Tideman, S., Kloppenburg, N. & Van Tulder, R. (2018). Enhancing the Transition towards Creating Shared Value –
developing a CSV Transition Framework with and for TNO

•

Moors, E., Grin, J. (2018). ‘Transformative Leadership and Contextual Change’, Sustainability [special open access issue
Leading Sustainability Transition].

•

Rutkens-Oudman, L., Benedictus, R., Boersma-de Jong, M., Van Tulder, R. (2019) A conceptual framework of autonomous
motivation driven management control for sustainable business in health care, Joint Research Conference with ENROAC
25-26th June 2019, University of Roehampton, London.

•

Van Tulder, R. (2018). Getting all the Motives Right: driving International Corporate Responsibility (ICR) to the next level, The
Hague: SMO Books.

•

Van Tulder, R. (2018). The Sustainable Development Goals. A framework for effective corporate engagement, RSM: Series “A
Force for Positive Change”.

•

Bocken,N., Paavo Ritala, Laura Albareda, Robert Verburg (eds.) (2019). “Innovation for sustainability – Business transformations towards a better world.” Palgrave Macmillan. Palgrave Studies in Sustainable Business (in Association with
Future Earth).

•

Van Oorschot, M., Kok, M. Van Tulder, R. (2020) Business for Biodiversity. Mobilising business towards net positive impact,
Policy briefing, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, The Hague

•

Van Tulder, R. en Van Mil, E. (2021) Principles of Sustainable Business. Corporate Frames for the Decade of Action,
Routledge

In het binnenkort te lanceren boek met bijbehorende website, Principles of Sustainable Business, worden veel
van de technieken waarmee in deze onderzoeksperiode is geëxperimenteerd samengebracht. Ze worden
geïntegreerd weergegeven en in allerlei tools uitgewerkt. Arts en Tideman hebben het thema duurzaam
leiderschap uitgewerkt in een binnenkort uit te komen boek (bij Routledge).
Link naar de Better Business Scan: https://www.betterbusinessscan.org/

DBM I-2
•

Sprong, N., Driessen, P.H., Hillebrand, B., & Molner, S. (2021). Market innovation: A literature review and new research
directions. Journal of Business Research, 123, 450-462. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.057

•

van Dijk, S., Hillen, M., Panhuijsen, S., & Sprong, N. (2020). Social Enterprises as Influencers of the Broader Business
Community. https://www.social-enterprise.nl/nieuws-en-evenementen/actueel/nieuws/publication-research-report-socialenterprises-influencers-broader-business-community

•

Sprong, Niels, Bas Hillebrand, Paul H. Driessen (2018) Conceptualizing and operationalizing the systemic performance of
social innovations. Paper presented at the PDMA Conference, Chicago October.

•

Sprong, Niels, Bas Hillebrand, and Paul H. Driessen (2017) The creation of markets by firms and their stakeholders. Paper
presented at the 24th IPDM Conference, Reykjavik, June 11-13.

•

Sprong, Niels, Bas Hillebrand, and Paul H. Driessen (2017) Market creation for innovations: a review of the marketing
literature. Paper presented at the conference Bringing Institutional Theory to Marketing, Paris, May 29-30.
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DBM I-3
•

Vermunt, D.A., Ojtynia, N., Hekkert, M.P., Van Dijk, J., Verburg, R., Verweij, P.A., Wassen, M., Runhaar, H. Five mechanisms
blocking the transition towards ‘nature-inclusive’ agriculture: A systemic analysis of Dutch dairy farming (2022) Agricultural
Systems, 195, art. no. 103280

•

Vermunt, D.A., Negro, S.O., Van Laerhoven, F.S.J., Verweij, P.A., Hekkert, M.P. Sustainability transitions in the agri-food sector:
How ecology affects transition dynamics (2020) Environmental Innovation and Societal Transitions, 36, pp. 236-249.

•

Vermunt, D.A., Negro, S.O., Verweij, P.A., Kuppens, D.V., Hekkert, M.P. Exploring barriers to implementing different circular
business models (2019) Journal of Cleaner Production, 222, pp. 891-902.

•

Ciulli, F., Kolk, A., Boe-Lillegraven, S. Circularity Brokers: Digital Platform Organizations and Waste Recovery in Food Supply
Chains (2020) Journal of Business Ethics, 167 (2), pp. 299-331.

•

Viva, L., Ciulli, F., Kolk, A., Rothenberg, G. Designing Circular Waste Management Strategies: The Case of Organic Waste in
Amsterdam (2020) Advanced Sustainable Systems, 4 (9)

•

Kolk, A., Ciulli, F. The potential of sustainability-oriented digital platform multinationals: A comment on the transitions
research agenda (2020) Environmental Innovation and Societal Transitions, 34, pp. 355-358.

DBM I-4
•
•

Proefschrift van Karla Münzel: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/390279.
De publicaties van wetenschappelijke artikelen zijn te vinden via: https://scholar.google.com/
citations?user=iS6VZcYAAAAJ&hl=en&oi=ao

DBM I-5
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•

Neessen, P.C.M., Caniels, M.C.J., Vos, B., de Jong, J.P. (2019). The intrapreneurial employee: toward an integrated model of
intrapreneurship and research agenda. International Entrepreneurship and Management Journal, 15, 545-571.
https://doi.org/10.1007/s11365-018-0552-1

•

Neessen, P.C.M. (2020). Closing the Loop: Intrapreneurship and Circular Purchasing (doctoral dissertation). Open
Universiteit, Heerlen, The Netherlands.

•

Neessen (2020). White paper 2020 Hoe stimuleer je circulair inkopen? 7 eenvoudige lessen om de transitie te maken. Nevi.
1-5.

•

Neessen, P.C.M., de Jong, J.P., Caniels, M.C.J., Vos, B. (2021) Circular purchasing in Dutch and Belgian organizations: The
role of intrapreneurship and organizational citizenship behavior towards the environment. Journal of Cleaner Production,
280, 124978. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124978

•

Neessen, P.C.M., Caniels, M.C.J., Vos, B., de Jong, J.P. (2021). How and when do purchasers successfully contribute to the
implementation of circular purchasing? A comparative case study. Journal of Purchasing and Supply Management, 27,
100669. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2020.100669
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DBM II-1
•

Collaborative business modelling to scale inclusive businesses in developing countries: a workshop based
approach(researchgate.net): https://www.researchgate.net/publication/352181002_Collaborative_business_modelling_to_
scale_inclusive_businesses_in_developing_countries_a_workshop_based_approach

•

Oukes T, Langley D, Nijhof A., Berkers F., Raesfeld von A., (under review) “Collaborative Business Modeling in a Base-of-thePyramid Context: A Systematic Literature Review and Research Agenda”.

•

Derks, M., Oukes, T, Romijn , H. (under review) ´scaling inclusive business impacts at the base of the pyramid: a framework
inspired by business model ecosystems research´.

De link naar het platform voor Inclusive Business is: https://inclusivebusinessmodels.com/

DBM II-2
•

Bauwens, T., Hekkert, M. & Kirchherr, J. (2020). “Circular Futures: What Will They Look Like?”, Ecological Economics, 175.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092180091931972X

•

Henry, M., Bauwens, T., Hekkert, M. & Kirchherr, J. (2020). “A Typology of Business Models for Circular Entrepreneurship:
Analysis of 128 Business Models”, Journal of Cleaner Production, 245. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0959652619333980

•

Bauwens, T., Hekkert, M., Kirchherr, J., Mees, R., Gerardts, M. Van Dune, J., Friedl, H., Teurlings, C. (2019). “Disruptors: How
Circular Start-ups Can Accelerate the Circular Economy Transition”, White Paper. https://www.uu.nl/sites/default/files/
disruptors_circular_start-ups_uu_e-version.pdf

Ten slotte is als onderdeel van het project ook een speciale uitgave van het tijdschrift Business Strategy and
the Environment geredigeerd waarin het begrip ‘circulaire disruptie’ wordt gepromoot. In dit themanummer is
beoordeeld in hoeverre het begrip disruptieve innovatie toepasbaar is op de circulaire economie en wordt
onderzocht hoe kantelpunten en niet-lineaire veranderingen de transitie naar een circulaire economie kunnen
versnellen. Dit speciale nummer verschijnt in het eerste kwartaal van 2022.
Aanvullend werk van het NWO-project wordt momenteel beoordeeld met betrekking tot de rol die ecosystemen spelen bij het vormgeven van de bedrijfsmodellen van circulaire start-ups en de strategieën die
circulaire start-ups gebruiken om de bredere ecosystemen waarin ze actief zijn vorm te geven.

DBM II-3
•

Shnayder, L., van Kranenburg, H., Witjes, S. (forthcoming).Transformational Ability of Energy Network Companies: The role of
institutional logics and boundary spanners. Sustainability.

•

Van Kranenburg, Witjes S., (forthcoming). Organizing the Dutch Energy Transition (bij Routledge).

Dit project heeft geleid tot de ontwikkeling van het Energietransitie Bordspel: Energiek.
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Colofon
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks
bijna 1 miljard in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot maatschappelijke
uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts
uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en
internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennis-benutting en
beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert ruim 7.100 onderzoeksprojecten aan universiteiten en
kennisinstellingen.
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