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voorwoord

Hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie?

Co-creatie en 3D-printtechnologie: Hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie? Dit rapport
verkent de contouren van co-creatie en 3D-printtechnologie vanuit het oogpunt van een typische,
industriële Nederlandse ondernemer. Meestal een
industrieel toeleverancier die halffabricaten, onderdelen of complete modules levert aan de fabrikant
die uiteindelijk de auto, cv-ketel, productiemachine
of vleeskroket produceert en verkoopt.
Dit rapport is het logische vervolg op eerdere rapporten van
ABN AMRO over de industrie, Raising the Bars (2008) en
FutureShift (2009). De zoektocht naar toegevoegde waarde begon
in het eerste rapport met de ontwikkeling van jobber naar Original
Module Manufacturer (OMM). Het tweede rapport schudde de
markt op door te wijzen op de nakende depressie 2010-2015, de
eindfase van de huidige 5e Kondratieff-golf. Deze 5e golf werd
begin jaren tachtig uitgelokt en ontstoken door de digitalisering.
Het rapport benoemde zeven ingrijpende ontwikkelingen, waaronder toenemende internationale concurrentie, meer eisen stellende, verwende consumenten en technologische innovaties. Het
zijn deze technologische innovaties – creative destruction – die de
komende 6e Kondratieff-golf zouden kunnen laten aanzwellen om
wederom economisch herstel en voorspoed te brengen.
Dit derde rapport borduurt voort op deze gedachte en zet waardecreatie voor de afnemer centraal. Mijn visie is dat de transformatie
van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde productie, grijpbaar
gemaakt door co-creatie en 3D-printtechnologie, de industrie op
zijn kop zal zetten.
De excursie begint hier…

Veel leesplezier,

David Kemps
Sector Banker Industrie, ABN AMRO Sector Advisory
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hoofdstuk 1

de contouren

Hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie?

Veel zoektermen die bij invoering in Google binnen
0,22 seconde meer dan 155 miljoen resultaten opleveren, zijn er niet te bedenken. Maar co-creation
is er zo een. Het is een buzz, een trend, waarmee

co-creatie is ook van een wezenlijk andere orde dan puur en alleen
het aanpassen van een reeds bestaand product aan individuele
klantspecifieke eisen, het zogenaamde customizen.

Kansen voor de industrie
De ondernemer die het lukt om innovatie te combineren met het

de laatste jaren aansprekende bedrijfsresultaten

centraal zetten van de klant, kan echte, harde waarde creëren.

zijn behaald.

industriële sector. Bijna elk gesprek tussen de (industriële) klanten

Co-creatie biedt daarbij grote kansen. Ook voor de Nederlandse
en de relatiemanagers van de ABN AMRO eindigt in een brede
discussie over waardecreatie. Waar zit de toekomstige groei?
In welke markt? Met welk product of dienst? Bij welke eindafne-

Co-creatie kent veel uitingsvormen. ABN AMRO volgt de definitie

mers? Met welke (organisatorische) veranderingen kan er opti-

uit het rapport Co-creation: New pathways to value, in 2009 uitge-

maal geprofiteerd worden van een economische herstelfase?

geven door LSE Enterprise, onderdeel van de London School of

Moeten we wachten met het implementeren van co-creatie, en

Economics: ‘Het is een actief, creatief en sociaal proces, gebaseerd

louter blijven inzetten op kostenbesparing en efficiencyvergroting,

op de samenwerking tussen bedrijf en afnemers, geïnitieerd door

of moeten we er nu al kennis over opdoen en experimenteren?

het bedrijf met als doel: waarde voor de afnemers creëren.’ Dat

Of zelfs al gestructureerde lange-termijn-strategieën neerzetten,

kan op veel verschillende manieren - dat zal in dit rapport duidelijk

zodat we straks de boot niet missen? En hoe gaan we die nieuwe

worden. Ook dat iedere weg naar Rome zijn eigen valkuilen kent.

initiatieven financieren?

Co-creatie is geen toverformule, geen Haarlemmerolie. Vanwege
het experimentele karakter is de scheidslijn tussen eclatante

3D-printtechnologie heeft de toekomst

successen en initiatieven die amper iets hebben opgeleverd

Een niet te onderschatten nieuwe technologie die veel raakvlak-

opvallend dun.

ken heeft met co-creatie (en waarschijnlijk een grote vlucht gaat

Nieuw soort waardecreatie

nemen) is additive manufacturing. Oftewel: 3D-printtechnologie,
waarbij een computergestuurde printer driedimensionale eind-

Maar één ding is zeker: ondernemingen hebben de laatste jaren

producten fabriceert, van meestal kunststof of metaal door ze

met co-creatie waardecreatie gerealiseerd, op een manier die

laag voor laag op te bouwen. Het aantal 3D-printers in de wereld

vroeger ondenkbaar was geweest. Inzet van (virtuele) communi-

(circa 30.000 in 2010) is relatief bescheiden, vergeleken met

ties, Web 2.0 en sociale media is daarbij cruciaal geweest. Grote,

metaalbewerkingsmachines of kunststofspuitgietmachines.

meedenkende gemeenschappen kunnen unieke input leveren.

Het jaarlijks verschijnende, toonaangevende rapport van Wohlers

Lego, een speelgoedmerk dat vroeger alleen in stenen winkels

Associates (mei 2011) verwacht dat de omzet aan 3D-geprinte

te koop was, dankt een flinke omzet-boost aan innovatief gebruik

artikelen een compounded annual growth rate zal vertonen van

van co-creatie. De Lego-community telt 2,5 miljoen leden.

24,1%. De voorspelling is dat er een wereldwijde markt van

Consumenten sturen wekelijks over het web meer dan 3.000

geprinte producten ontstaat van 3,1 miljard USD in 2016 en 5,2

ontwerpen. De beste neemt Lego in productie; de bedenkers

miljard in 2020. De verkoopaantallen van 3D-printers groeien vol-

krijgen vijf procent royalty van de verkopen.

gens Terry Wohlers snel naar 15.000 per jaar in 2015. Grote fabri-

Méér dan customizen

kanten als Stratasys (beursgenoteerde marktleider met 2.555 verkochte systemen in 2010), EOS, 3D Systems, MakerBot, Z Corp

Of denk aan Volvo waar de ontwerpers van de XC90 tijdens de

en Objet zullen op de markt komen met desktop modellen van

ontwikkelingsfase veel feedback van geconsulteerde automobi-

rond de 5.000 USD. Nu kosten ze nog gemiddeld 20.000 USD. De

listen verwerkten. Bij Nike kun je je eigen schoenen ontwerpen.

prijs zal, net als bij andere nieuwe technologieën is gebeurd, snel

Iedereen kan app’s bedenken voor Apple en daarmee geld ver-

dalen naarmate de markt groeit.

dienen, Shapeways maakt 3D-prints van ontwerpen die consumenten aanleveren en die ook door andere kopers besteld kunnen
worden. Threadless bedrukt T-shirts, bedacht door klanten. En
Procter & Gamble had zonder publieke inbreng nooit de succesvolle Pickwick Dutch Tea Blend op de markt kunnen brengen.
Al deze bedrijven hebben laten zien dat co-creatie veel verder
gaat dan alleen klanten hun mening vragen over een dienst of
eindproduct dat al lang en breed de tekentafel verlaten heeft. En
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Toekomstige logistiek op de kop

Ook successen in B2B

3D-printing en co-creatie zullen samen een enorme invloed

De succesvoorbeelden zijn nog het meest te vinden in de tak

hebben op hoe en wat in de toekomst wordt geproduceerd. Een

Business-to-Consumer (B2C) met bedrijven als Nike, Pickwick,

voorbeeld: bedrijven zetten technische werktekeningen van pro-

Lego en Volkswagen als rolmodel. Maar ook in de Business-to-

ducten – ontworpen in een co-creatieproces met afnemers – op

Business (B2B) worden successen geboekt. Met MediaSuite,

hun website. Die informatie wordt vervolgens gedownload door

een innovatief, webbased hotel televisiesysteem heeft Philips

een andere afnemer; dat kan een consument zijn, een groot-

één van de vier Co-Creation Awards 2011 gewonnen die door de

handel, een andere fabrikant of retailer. Uiteraard tegen betaling.

Co-Creation Association zijn uitgereikt. (Onder de andere drie

Is de digitale werktekening eenmaal binnen, dan kan (thuis of in

waren twee B2C-ondernemingen: Heineken en NikeID.)

het eigen bedrijf) met enkele muisklikken een 3D-print van het

Een aansprekend voorbeeld van co-creatie in B2B, is het project

product gemaakt worden. De ad-hoc ontwerper krijgt per verkocht

dat Philips Healthcare in januari 2009 startte samen met drie

product een deel van de opbrengst, zoals dat nu ook met de app’s

MKB-ondernemingen - Frencken, Prodrive en CCM (Centre for

van Apple gebeurt.

Concepts in Mechatronics) - én een mogelijke klant, het Universi-

3D-printing kan ook de toekomstige logistiek op de kop gaan

tair Medisch Centrum Utrecht. De vier bedrijven droegen allemaal

zetten. Reserve-onderdelen hoeven niet meer (vaak nodeloos) op

bij aan de financiering. Zéér nauw samenwerkend ontwikkelden

voorraad te liggen in dure magazijnen. Nee, we gaan ze gewoon

de specialisten in recordtempo een prototype van een digitale

per stuk printen. Niet het onderdeel, of het eindproduct hoeft ge-

objectglaasjes-scanner.

distribueerd te worden, maar slechts de grondstoffen en het digi-

Daarmee kunnen pathologen in de toekomst sneller en geavan-

tale ontwerp.

ceerder onderzoek doen naar bijvoorbeeld het type kankercel in

‘Co-creatie is niet te negeren’

een dun plakje weefsel. Tot nu toe worden in de pathologielaboratoriaobjectglaasjes nog voornamelijk handmatig met

LSE Enterprise, een dochteronderneming van de London School

analoge microscopen bestudeerd.

of Economics, schrijft in Co-creation: New pathways to value:

Door digitalisering wordt de workflow efficiënter en kunnen

’Voor bedrijven die succesvol willen zijn in moderne markten is

diagnoses scherper en sneller gesteld worden. Kankerpatiënten

het niet veilig om co-creatie te negeren’. De economische

hoeven in de toekomst minder lang te wachten op onderzoeks-

geschiedenis laat zien dat er ontwikkelingen zijn waar een onder-

uitslagen. In hoofdstuk 4 van dit rapport meer over dit baan-

neming eenvoudigweg onmogelijk omheen kan. Co-creatie kan

brekende project.

daar één van zijn. Wie zich niet op tijd aanpast aan een nieuwe
trend of opkomende technologie, die later gemeengoed wordt, is

Speelkwartier is voorbij

gedoemd een marginale rol te spelen.

Volgens een TNO-onderzoek uit 2010 is het speelkwartier voor cocreatie voorbij. Het onderzoeksinstituut stelt dat ondernemingen

Tijdens de recessiejaren 2008 en 2009 ging in de Nederlandse

veel tijd en geld kunnen besparen als ze bereid zijn om te leren

industrie nog de volle aandacht naar kostenbeheersing en effi-

van de meest succesvolle praktijkvoorbeelden. Ze moeten strate-

ciënte productieprocessen, lean manufacturing. Medio 2010

gieën bedenken om de juiste doelgroep te bereiken en te motive-

kwam echter de term waardecreatie weer met stip binnen op

ren. Werk je met het grote publiek, of zoek je toch deskundigen?

nummer 1 van de managementagenda, waardoor ook co-creatie

En hoe kunnen bedrijven vervolgens het beste omgaan met de

zich in meer belangstelling kon verheugen. Door de actuele eco-

input die co-creatoren leveren? En hoe om te gaan met tegenstrij-

nomische ontwikkelingen is die trend wat afgezwakt, blijkt uit het

dige belangen die kunnen ontstaan – denk bijvoorbeeld aan het

Berenschot Strategy Trends Onderzoek 2012. Innovatie en R&D

heikele punt van het intellectuele eigendom in een open innovatie-

stond in de top tien van strategische issues weliswaar tweede.

proces? Daar moet je vooraf goed over hebben nagedacht, anders

Maar de onderwerpen co-design en co-productie waren wegge-

is het te laat. Ondernemingen moeten klanten die meewerken

zakt op de strategische agenda van ondernemers. Wat niet weg-

aan co-creatie niet alleen maar input vragen, maar ook duidelijk

neemt dat het zoeken naar nieuwe vormen van waardecreatie van

iets te bieden hebben, vindt TNO. Kortom, zeggen de onderzoe-

cruciaal belang blijft.

kers in Delft, bedrijven moeten niet langer met het onderwerp
spelen, maar er serieus mee aan de slag gaan. Met dit rapport
proberen wij u daarbij een duwtje in de rug te geven.

Hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie?

Contouren verkend

Het is ondoenlijk om precies aan te geven hoe groot de rol wordt

Het belang van co-creatie voor de Nederlandse industriële sector

die co-creatie en 3D-printtechnologie uiteindelijk gaat spelen in de

is al groot en zal – onder andere vanwege de eerder genoemde

Nederlandse industriële sector. Maar dat beide ontwikkelingen

intensivering van de internationale concurrentie, de veel gewende

het productielandschap de komende vijf tot tien jaar ingrijpend

en verwende consument en technologische innovaties - in de toe-

gaan veranderen, is welhaast een zekerheid. Dit rapport is be-

komst alleen maar toenemen. Ketensamenwerking en samenwer-

doeld als een verkenning van de mogelijke contouren.

ken met kennisinstellingen gebeurt steeds meer. Het actief en
structureel betrekken van afnemers en eindklanten staat echter
nog in de kinderschoenen. Philips geeft binnen de B2B het goede
voorbeeld en in de consumentenmarkt zijn reeds vele aansprekende voorbeelden te vinden van succesvolle co-creatie. Voor de
Nederlandse middelgrote industriële ondernemingen in de B2Bsector zijn er nog wat minder klinkende voorbeelden te vinden.
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hoofdstuk 2

de economie in 2011
Jaar van onzekerheid, demonstraties en Rebecca

Hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie?

Het jaar 2011 was het jaar van de onzekerheid. Han

crisis te bedwingen, kan de recessie binnen de perken blijven.

de Jong, hoofdeconoom bij ABN AMRO, omschrijft

Groei elders zou zelfs bijdragen aan het herstel in de eurozone.

2011 als opmerkelijk, vol onvoorzienbare gebeurte-

De industriële bedrijven in Nederland hebben in het algemeen een

nissen. De Arabische lente leidde tot veel machts-

topjaar gedraaid in 2011. Aantrekkende binnenlandse vraag, maar

wisselingen. Maar ook tot stijgende olieprijzen,

afnemers) zorgden voor hogere omzetten. Winstmarges staan

schadelijk voor de wereldeconomie. Door de aard-

verhoging van de grondstofprijzen niet (direct) kunnen verhalen op

vooral de export en hoge grondstofprijzen (mits doorberekend aan
echter nog steeds zwaar onder druk, vooral bij bedrijven die de

beving en tsunami in Japan ontstond een kink in

de afnemer. De efficiency- en kostenmaatregelen die veel bedrijven

de wereldwijde aanbodketen. Alle turbulente ont-

voor een betere buffer tegen prijsdruk. Deze maatregelen hebben

wikkelingen leidden tot inflatiestijging en angst voor
een economische recessie met een ‘dubbele dip’.

tijdens de crisis in 2008-2010 hebben doorgevoerd zorgen nu wel
echter een tijdelijk karakter. Op de lange termijn moet de Nederlandse industrie het toch hebben van haar innovatieve karakter.
Afnemers zijn continu op zoek naar producten en diensten die
meer waarde toevoegen.

Vervolgens brandde de discussie los over het Amerikaanse schul-

Innovatie blijft de belangrijkste bron van
waardecreatie

denplafond en werd de kredietwaardigheid van de VS verlaagd.

Uit het recente CBS onderzoek ‘Het Nederlandse ondernemings-

Intussen hielden Europese leiders meer dan één top der toppen,

klimaat in cijfers, 2011’ blijkt dat de Nederlandse economie steeds

maar wisten desondanks de markten niet te overtuigen. Italië en

meer achterop raakt bij andere landen als het gaat om innovatie.

Spanje dreigden de toegang tot de kapitaalmarkten te verliezen

Internationaal gezien lopen de Nederlandse bedrijfsuitgaven aan

en het jaar eindigde spannend, met ratingbureaus die de krediet-

R&D ver achter. Het CBS stelt dat vooral de Nederlandse industrie

status van veel eurolanden kritisch tegen het licht hielden. De

het laat afweten. Het gat met de koplopers wordt steeds groter.

Nederlandse consumenten hielden de hand op de knip en de CBS

Zo geeft de industrie in de VS meer dan 10% van de toegevoegde

indicator van het consumentenvertrouwen daalde in december

waarde uit aan R&D. In Nederland is dat slechts 5 à 6%. De

2011 wederom en kwam uit op -37. Dit lage cijfer hield aan in janu-

omzet die de Nederlandse industrie behaalt met technologisch

ari 2012. Nooit eerder waren de consumenten zó somber. Al met

nieuwe en verbeterde producten lag in 2008 met 12% lager dan

al was 2011 een moeilijk jaar voor de wereldeconomie, vooral

in 2004 en 2006. Duitsland is koploper; daar komt 30% van de

gekenmerkt door angst, somberheid en afnemend vertrouwen.

omzet uit innovatie.

Tuigdorp & caviapolitie

Zonder de uitkomst van het CBS onderzoek te willen bagatelli-

Deze somberheid wordt vooral geuit door de serieuze pers, media

seren, zetten we wel een paar kanttekeningen bij deze cijfers.

en analyses van economen en professoren. Time Magazine heeft

Nederland is bij uitstek een land van industriële toeleveranciers.

dan weliswaar de demonstrant tot Persoon van het Jaar uitgeroepen

Anders dan bijvoorbeeld de VS en Duitsland, zijn er nog maar

en in Duitsland wordt het woord stresstest aan het woordenboek

weinig echte, grote Nederlandse Original Equipment Manufactu-

toegevoegd. In Nederland zal het woord occupier niet worden toe-

rers (OEM-er) zoals Philips, DSM en ASML. De industriële sector

gevoegd aan de Dikke van Dale. Met maar 9% van de stemmers

wordt gedomineerd door het midden- en kleinbedrijf. Als R&D-

moest dit woord het afleggen tegen tuigdorp (43%) en caviapolitie

kosten niet specifiek opgevoerd worden, is innovatie moeilijk te

(16%). Henk en Ingrid maken zich blijkbaar druk om hele andere

herleiden uit een balans en winst & verliesrekening. Daarnaast

zaken. Ook weinig somberheid bij Google Zeitgeist. In de top 10 van

baseert het CBS zich nog op cijfers van 2008, toen de Grote

zoektermen in 2011 staan prominent het 16-jarige YouTube-zangeres-

Recessie nog maar net begon.

je Rebecca Black en een niet bestaande smartphone, de iPhone 5.

2012: Voorzichtig herstel

Waardecreatie is synoniem aan innovatie met concurrentievoordeel. Brede begrippen, maar het onderscheid zit in het

De vooruitzichten voor het jaar 2012 zijn echter optimistischer.

perspectief. Innovatie binnen de industrie refereert vaak aan

De Amerikaanse economie is niet in de gevreesde ‘dubbele dip’

nieuwe technische vindingen en processen. Concurrentievoordeel

recessie terechtgekomen. Integendeel, de economie is in de

moet je verdienen bij de afnemers. Wordt er echte waarde

tweede helft van 2011 juist weer sterker gaan groeien en volgens

gecreëerd in de ogen van de afnemer en vergroot dit zijn loyali-

de actuele cijfers houdt deze trend aan. Als Europa erin slaagt de

teit? En wil hij daarvoor ook extra betalen? De klant staat centraal.
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hoofdstuk 3

co-creatie niets nieuws:
waardecreatie-theorieën door de tijd heen

Hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie?

Co-creatie wordt vaak afgedaan als een hype.

11

figuur 1

Als we echter de vakliteratuur induiken blijkt
co-creatie niets nieuws. Concurrentie is van alle

1960s

1970s

1980s

1990s

2012

Co-creatie
(Prahalad, Ramaswamy, Gouillart)

tijden en innovatie is altijd al een cruciale factor

Experience Economy
(Pine &Gilmore , Florida)

geweest om je van de concurrentie te onder-

User-Centric Design (UCD)
(D. Norman)

scheiden. In 1960 werd er al volop geëxperimenteerd met het vroegtijdig betrekken van de afnemer

2000s

Productbanalisatie
(Matthysens, Vandenbempt

Open Innovation
(Chesbrough, Tapscott)

User Innovation
(E. von Hippel)
Participatory Architecture
(Huth, Gehl & Price)

bij ontwikkeling en vormgeving. De Amerikaanse
architecten Huth, Gehl & Price lieten in woningbouwprojecten een collectief van toekomstige
huurders verregaand participeren.

Bron: Presentatie FER Geneva, Introduction to co-creation, Felix Koch, Nick Coates, Promise, 30-11-2010, bewerking ABN AMRO

De jaren tachtig gaven een verschuiving te zien van lineaire,

Philips belooft met Sense and Simplicity goed inzicht te hebben

gesloten innovatie naar open innovatie. De grote initiators van

in de behoeften en wensen van consumenten en klanten, zodat

deze beweging waren de economen Henry Chesbrough (Universi-

ze kunnen worden voorzien van innovatieve oplossingen die

ty of California, Center for Open Innovation) en Eric von Hippel

tegelijkertijd geavanceerd èn gebruiksvriendelijk zijn.

(MIT Sloan School of Management). Eric von Hippel is één van de
breinen achter user innovation, waarbij de consumenten, eerder

In 2000 introduceerden de professoren C.K. Prahalad en Venkat

dan fabrikanten, verantwoordelijk zijn voor een grote portie van de

Ramaswamy van de Universiteit van Michigan Business School

nieuwe innovatie.

het concept van co-creatie in hun artikel ‘Co-Opting Customer

Open innovatie is niet-lineair van karakter. Tevens is kenmerkend

Competence’. Dit werkten ze later uit in hun boek ‘The Future of

dat mensen en partijen van zowel binnen als buiten de organisatie

Competition’, met vele voorbeelden waar klanten méér willen dan

samen denken, praten en werken om nieuwe proposities te

wat bestaande producenten op dat moment te bieden hebben.

ontwikkelen. Zie figuur 1.

Het kopen van een product wordt meer dan alleen een aankoop,

Human-Centered Design
In 1986 verscheen Donald Normans boek over User-Centric Design

het wordt een ervaring door het samen te maken met de
fabrikant.

(UCD), met daarin een sterk pleidooi om nieuwe producten of

Vastgeroeste denkwijze doorbroken

diensten al tijdens de ontwikkelingsfase te laten testen door

De Belgische professoren van de Universiteit van Antwerpen,

toekomstige eindgebruikers. Wie kunnen er beter bepalen

Paul Matthyssens en Koen Vandenbempt, schrijven in 2004 dat

of consumenten vinden dat aan hun eisen tegemoet gekomen

innovatie niet per se technologische innovatie hoeft te betekenen.

wordt? Het werk van psycholoog en cognitief wetenschapper

Het moet vooral waarde-innovatie zijn, en dat is een breuk met

Donald Norman, die ook wel sprak van Human-Centered Design,

het traditionele product- en ketendenken. Het gaat in die nieuwe

is van grote invloed. Denk aan de gebruiksvriendelijke Apple

benadering om het vervullen van (latente) niet-bevredigde behoef-

producten. En ook Philips is met zijn merkbelofte, verwoord in de

ten van klanten. Om het doorbreken van vastgeroeste en vaak

slagzin Sense and Simplicity, schatplichtig aan de beweging. De

onbewuste denk- en werkwijzen in de bedrijfsketen. Om nieuwe

oude slagzin Let’s make things better is in 2004 overboord gezet

vormen van keten-overschrijdende initiatieven. En om samen-

om te onderstrepen dat het bedrijf kiest voor gevoel en eenvoud.

werking of integratie binnen de keten.

12

Bij waarde-innovatie is het streven dat partijen in partnerships
assertief gedragen: hij is proactief, onderzoekt, vraagt, initieert,
probeert te overtuigen, te inspireren en te verrassen met nieuwe
inzichten. Toeleveranciers zeggen niet meer volgzaam: U vraagt,
wij draaien, maar durven te vragen: Wat is nou uw échte probleem?, of: U vraagt mij een dienst of halffabricaat te leveren,
maar brengen die ook daadwerkelijk een oplossing?

Meer waarde en stoppen met vechten
Volgens Matthyssens cum suis kan de toeleverancier op twee
gebieden in meer of mindere mate zijn werkwijze integreren met
het productieproces van de klant. Te weten:

figuur 2
Hoog
Integratie in het technische proces van de klant

samenwerken. De industriële toeleverancier moet zich daarbij

Systemen
Turnkey oplossingen

Strategische partnerships
en netwerken

Submodules/
koppelingen
Plug & play

Vechtrelaties tussen
de partijen
Componenten

Afstemming
tussen de partijen
Service concepten

Proces management

Laag

Het beheersmatige proces. Een toeleverancier kan zijn processen
totaal niet geïntegreerd en gestandaardiseerd hebben met die

Laag

Mate van integratie in het beheersmatige proces van de klant

Hoog

Bron: Waardecreatie & innovatie in de industrie, P. Matthyssens en K. Vandenbempt (2004)

van de klant. Het tegenovergestelde is: sterke integratie en klantspecifieke processen. De toeleverancier biedt in dat geval extra
services als financiële, marketing- of managementdiensten. De

Samen in de beleveniseconomie

klant verricht zelf steeds minder beheersmatige handelingen.

Door de continue druk van inkopers (opdat fabrikanten tegen zeer
concurrerende tarieven leveren) en de steeds snellere gewenning

Het technische proces. De toeleverancier kan eenvoudige oplos-

van afnemers (aan de modernste producten tegen lage prijzen), is

singen in de vorm van losse componenten bieden. Maar ook

er sprake van voortdurende productbanalisering - de mooie Vlaamse

complexere, zoals het combineren van losse componenten tot

term is van professor Matthyssens. Alleen door meer maatwerk

submodules of zelfs totaalsystemen. Naarmate de oplossing van

te leveren, creëer je toegevoegde waarde. Matthyssens conclu-

de toeleverancier eenvoudiger of complexer is, verricht de klant

deert echter dat veel industriële toeleveranciers géén strategische

zelf meer of minder technische handelingen.

waardekeuzes maken.
Ze blijven vaak in het midden hangen en zijn daardoor te weinig

Het model leidt tot tenminste zeven onderscheidende waarde-

onderscheidend. Industriële toeleveranciers leggen de nadruk

combinaties waarmee de industriële toeleverancier zich kan

vaak te eenzijdig op de realisatie van intern gerichte doelstellingen

profileren, en drie vormen van ketenrelaties tussen de industriële

- zoals efficiency, kwaliteit, flexibiliteit, bezettingsgraad en markt-

toeleverancier en zijn klant: vechtrelatie, wederzijdse afstemming

aandeel. Terwijl waardecreatie juist voortkomt uit het willen bijdra-

en strategisch partnerschap. Zie figuur 2.

gen aan de realisatie van de doelen van de klant. De innovatie die
daarvoor nodig is, maakt – naast goed leveranciersmanagement,
leverancierspartnership, contacten met kennisinstellingen en
technologische innovatie – afstemming met de klant of zelfs
strategische partnerships met klanten noodzakelijk. Dus ook
Matthyssens c.s. schrijven in 2004 feitelijk over co-creatie in een
B2B omgeving.
De Amerikaanse auteurs Joseph Pine & James Gilmore introduceren in de jaren ’90 van de vorige eeuw het begrip mass
customization en gaan in 1999 met de introductie van de term
beleveniseconomie een stapje verder. Veel mensen in de Westerse wereld hebben de top van de Maslov piramide bereikt en
verwachten een emotioneel rijk leven. Indachtig het oude Chinese
gezegde: Tell me, I will forget. Show me, I will remember. Involve
me, I will understand zijn het juist de belevenissen en emoties
die beklijven, omdat de ontvanger persoonlijk betrokken raakt.

Hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie?

figuur 3
Onderscheidend

Relevant
Co-creatie
Empowerment

Concurrentiepositie

maatwerk

Belevenissen creëren

Diensten verlenen

commoditization

maatwerk
Goederen produceren

Grondstoffen delven
Markt

commoditization

commoditization
Prijsstelling

Behoefte van de klant

maatwerk

Meerwaarde

Bron: The Experience Economy, Joseph Pine & James Gilmore (1999), bewerking ABN AMRO

En nóg een stap
Sinds het begin van de industriële revolutie is de focus van wes-

promotie, alles staat in het teken van lekker brood. WP Haton

terse economieën op verschillende activiteiten gericht. In chrono-

werkt samen met diverse aanbieders van machines, ovens en

logische volgorde: grondstoffen delven, goederen produceren,

logistieke systemen, zodat zij de klant een totale productielijn

diensten verlenen, belevenissen creëren. Volgens Pine & Gilmore

kan aanbieden: turn-key in China, indien gewenst.

zijn die stappen steeds gezet doordat bedrijven, daarbij gesteund
door nieuwe inzichten en nieuwe technologische mogelijkheden,

ABN AMRO stelt dat, nu innovatie een must is en waardecreatie

steeds meer klantgericht maatwerk gingen leveren. Dat resulteerde

hoger op de managementagenda zou moeten staan, ook de in-

in meer toegevoegde waarde, betere resultaten en een hogere

dustriële ondernemer de voordelen van co-creatie zou moeten

welvaart. We hebben hiervoor gezien dat meer maatwerk niet

benutten.

langer genoeg is.

Co-creatie – nieuwe waarde creëren, innoveren in een sociaal,

Nu we de fase van de beleveniseconomie hebben bereikt, kunnen

interactief en creatief proces – stelt de nodige eisen aan de

we innovaties en waardecreatie alleen realiseren met co-creatie.

systematiek, inzet en sociale interactie van zowel de initiator als

Dat geldt zéker voor de volgende fase in de ontwikkeling van onze

de afnemers.

economie: empowerment. Die is erop gericht klanten in staat te
stellen optimaal te functioneren op de manier en het moment van
hun voorkeur. Dit kan door de klanten een (virtueel) platform te
geven waar zij de producten, diensten en belevenissen die zij zich
wensen zélf – en samen! – te bedenken en te realiseren. Hiervoor
hebben we de veelbelovende technologie van 3D-printen al kort
besproken; 3D-printen is een typische empowerment-propositie.
Zie figuur 3.

Alles in teken van lekker brood
In onze moderne economie staat niet langer het product of de
dienst in het middelpunt, maar de geboden oplossing. Dat geldt
ook voor industriële toeleveranciers. Een goed voorbeeld zien we
bij WP Haton in Panningen. Dat bedrijf zorgt onder meer voor
levering van industriële deegbereidingsmachines. Maar wat het
bedrijf WP Haton vooral bijzonder maakt, zijn allang niet meer de
machines. Nee, de business van WP Haton is haar afnemers in
staat stellen om precies dát brood te kunnen bakken dat hun
klanten willen. Het bedrijf, de website, de beursstands en de
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hoofdstuk 4

de kunst van de juiste strategie
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Co-creatie is zo’n sterke trend dat sommige

Structurele dialoog

ondernemingen in de industriële sector zich ervan

Co-creatie is het zorgen dat de ontwikkeling en verbetering van

hebben afgekeerd. Omdat er nogal wat projecten

afnemer. Dat is een structurele en duurzame dialoog - terwijl

een product een gezamenlijke activiteit wordt van bedrijf én

de mist in zijn gegaan, is in hun ogen co-creatie

crowdsourcing een éénmalige en grootschalige actie is die uiter-

een hype. Iets wat tijdelijk veel aandacht trekt,

proces snel ideeën te genereren.

maar in de kern niets voorstelt en waar je dus

Sander Dullaart, partner bij het co-creatie adviesbureau Favela

mate geschikt is om bijvoorbeeld in het begin van het co-creatie

maar beter niet te veel tijd aan kunt verdoen.

Fabrics, omschreef het verschil krachtig: ‘Crowdsourcing is geen

Dat zou wel eens een vergissing kunnen zijn, stelt

Je haalt iets bij de massa vandaan, maar brengt niks terug.’

ABN AMRO. Falende experimenten horen nu een-

co-creatie. Het is eigenlijk niets anders dan de oude ideeënbus.

Ondernemingen houden zich bezig met co-creatie, simpelweg

maal bij nieuwe ontwikkelingen. De kunst is om

omdat interactiviteit zoveel gemakkelijker te realiseren is, sinds de

de juiste strategie te bepalen.

reden is lang niet zo onbeduidend als het klinkt. Sinds de indu-

wereld doordesemd is van Web 2.0 en social media. Die beweegstriële revolutie zijn alle grote technologische doorbraken door
ondernemingen aangegrepen om er concurrentievoordeel mee te
behalen. Of het nou om kunstmest, stoomkracht, elektriciteit, de

Vaak wordt co-creatie verward met Web 2.0, crowdsourcing of

computer of de digitale revolutie ging: wie er niet op tijd mee aan

User Generated Content. Terwijl die drie fenomenen, zo blijkt

de slag ging, marginaliseerde zichzelf, of erger: kon zijn onderne-

uit de visie van TNO, slechts de online-componenten zijn van

ming opdoeken. Dat zou voor co-creatie in combinatie met addi-

co-creatie, dat zelf weer onderdeel uitmaakt van Open Innovatie.

tive manufacturing ook wel eens kunnen gaan gelden. Het heeft

De off-line componenten van co-creatie zijn live ontmoetingen

voor de industriële sector de potentie van een game-changer.

zoals bijvoorbeeld tijdens gebruikerspannels. Een en ander is
grafisch weergegeven in figuur 4

Marketing 3.0
Ook als een industriële onderneming geen early adopter is, zal de
interesse worden gewekt als concurrerende bedrijven successen

figuur 4

Face-to-face communicatie

offline

beginnen te boeken met co-creatie. Ieder bedrijf zoekt naar waardeManier van werken / innovatieproces

online

Open Innovatie
Gebruik externe / interne ideeën
Interne / externe wegen naar de markt

Web 2.0
Gebruik van internet om mensen
te verbinden, informatie te delen,
creativiteit aan te jagen en
samenwerking te vergroten.

Co-creatie
Ontwikkel en verbeter producten
en diensten samen met:
Bedrijven (in de keten en daarbuiten)
Medewerkers
Kennisinstellingen
Klanten
Eindgebruikers en consumenten

Crowdsourcing
Niet-structurele en veelal eenmalige
open oproep aan grote groep
mensen, gebruikers of gemeenschap
om ideeën te genereren. Veelal
geïnitieerd door producent.
User Generated Content
Gebruikers genereren en delen
ideeën en ervaringen onderling
m.b.v. online communities en
social media (zoals YouTube,
Facebook).

creatie en iedere nieuwe weg daar naar toe wekt alom nieuwsgierigheid. In de media is veel aandacht voor de succesverhalen
van Shapeways, Lays Patatje Joppie, Pickwick Gardens, Lego,
Threadless, Apple, Philips en Volvo. Daardoor is co-creatie voor
deze leveranciers van bekende A-merken ook een soort marketing
3.0 geworden. Een manier om de consument te binden op een
frisse, nieuwe, emotionele manier. Vaak effectiever dan met éénrichtingsreclame.
Ook ondernemingen die minder scoren in de publiciteit, en dat
geldt vaak voor industriële toeleveranciers, kunnen door co-creatie
veel voordelen bereiken. Een cluster bedrijven dat gezamenlijk
een innovatieproject start, geniet voordelen die voor ieder bedrijf

Bron: Co-creation & co-creativity: innovating together with end-users offline and online, TNO, Liliane Kuiper, 10-2009.

afzonderlijk onbereikbaar zouden zijn. We noemen er zes.
• Kostenbesparing. Een team toponderzoekers dat eenvoudigweg
te duur is, wordt ineens betaalbaar, omdat bijvoorbeeld slechts
éénvijfde van de loonkosten hoeft te worden betaald. In economisch mindere tijden een belangrijk voordeel dat het verschil
kan uitmaken tussen wel of niet innoveren. Vooral voor kleinere
bedrijven een belangrijk voordeel.
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• Out Of The Box. Als onderzoekers en ontwikkelaars zich mogen

maken van bestaande kennispartners zoals TNO, Syntens en de

buigen over vraagstukken van een ander bedrijf, kunnen ze

universiteiten, kan flink bekort worden op onderzoek- en ont-

gemakkelijker out of the box denken. Onconventionele, non-

wikkeltijd.

conformistische brainwaves en ideeën borrelen eerder op in
een nieuwe, tijdelijke werkomgeving met andere collega’s. Het

• Internationalisering. De hele wereld is een bron van kennis.

helpt ook als de sectoren waaruit de onderzoekers afkomstig

Co-creatie is amper aan grenzen gebonden. Een klein bedrijf in

zijn, sterk verschillen: industrie en hotelwezen bijvoorbeeld.

India en een OEM’er in Duitsland kunnen in een community

Frisse en onbevangen idee-ontwikkeling is een conditio sine

goed en snel samen denken over de vraag: Hoe 100 kilo te

qua non voor innovatie.

besparen bij de bouw van een nieuw type auto dat een zeer
energiezuinig label moet gaan krijgen?

• Intersectorale innovatie. Stel: een bedrijf zoekt naar een innovatie
waarbij geproduceerd moet worden in een vacuüm omgeving,

• Onderscheidend vermogen. Mooi voorbeeld is de nieuwste Ford

of een andere, in de eigen sector nog niet eerder gebruikte pro-

Focus, voorzien van een waslijst aan elektronische snufjes:

ductiemethode. En een bedrijf uit een andere sector heeft daar

Lane Departure Warning, Traffic Sign Recognition, Adaptive

al jaren lang ervaring mee. Dan levert co-creatie beide partijen

Cruise Control en Blind Spot Information System. Dit allemaal

veel winst op. De één kan zijn kennis vermarkten, zonder con-

om onderscheidend vermogen te bereiken in de automotive,

currentievoordeel te verliezen. De ander hoeft het wiel niet

een notoire vechtmarkt. Alle genoemde systemen zijn bedacht

meer uit te vinden en bespaart zo geld.

en ontwikkeld door de toeleveranciers van Ford. Uiteraard in
een co-creatieproces met de autoproducent.

• Snelheid. Vele hoofden maken licht werk. Door verschillende
teams en projecten parallel te laten werken, en slim gebruik te

Hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie?
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Business Case:
Philips Healthcare en drie MKB-ondernemingen
ontwikkelen in record tempo digitale scanner

opslagproces zelfs met snelle computers nog altijd tien minuten in beslag

In recordtijd een digitale scanner ontwikkelen waarmee anatomisch

Alleen als de ontwikkelaars grote technologische doorbraken konden

pathologen sneller en nauwkeuriger onderzoek kunnen doen naar (onder

forceren, konden ze hun ambitie waar maken. Dat is ze gelukt, de data

meer) de aard van kankercellen in een dun plakje weefsel tussen twee

van de drie digitale camera’s in de scanner worden met een snelheid van

objectglaasjes. Waardoor in de toekomst patiënten veel korter in de

500 MB per seconde verstuurd. Dat is de inhoud van één cd per seconde.

stress hoeven te wachten op onderzoeksresultaten.

Verder is speciaal voor deze scanner een gloednieuwe methode van da-

nam. Ook het inzoomen en bewerken van de beelden kost nog veel tijd.

tacompressie ontwikkeld, waardoor één scan van tien gigabyte in 50 seDat was de zeer ambitieuze taak die vier bedrijven zichzelf oplegden. De

conden kan worden opgeslagen. De huidige scanners doen daar tien mi-

enige remedie: een co-creatieproces. Philips Healthcare en drie MKB-

nuten over. Het digitale beeld levert een veel sterkere vergroting op dan

ondernemingen: Frencken, Prodrive en CCM (Centre for Concepts in

de analoge microscoop. Met nieuwe algoritmes kan de patholoog vele

Mechatronics) gingen de uitdaging aan in januari 2009. Trots konden ze

functionaliteiten op de data loslaten, waardoor hij trefzekerder gedetail-

eind maart 2010 een perfect werkend prototype van de scanner demon-

leerde conclusies kan trekken.

streren op de jaarlijkse bijeenkomst van de USCAP (United States &
Canadian Academy of Pathology). Deadline gehaald.

De samenwerking ging uiteraard niet zonder slag of stoot, dat gaat samenwerking zelden, maar onoverkomelijke tegenslag was er niet. Vele

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht dacht mee en testte mee.

sessies werden besteed om de goede manier van samenwerking te

Daar was uiteraard de meeste kennis om het apparaat zó te ontwerpen

vinden. De motivatie en drive was groot. Alleen al vanwege de technolo-

dat hij in de praktijk op de meest efficiënte manier de workflow zou

gische uitdaging. Weekends sneuvelden en vakanties werden naar ach-

kunnen versoepelen. Van dat gegeven is dankbaar gebruik gemaakt door

teren geschoven. Iedere dag staken de teams de koppen bij elkaar om de

de bedrijven. En dat maakt ook dat dit een exemplarisch voorbeeld is van

laatste informatie door te nemen.

co-creatie. De afnemer heeft het eindresultaat mee bepaald.
Een voorbeeld van de input van het Universitair Medisch Centrum

De deelnemende bedrijven zijn op vijftien minuten afstand van elkaar

Utrecht: in de scanner is ruimte om precies de gemiddelde ‘dagproductie’

gevestigd in de buurt van Eindhoven, de kern van Brainport. In die regio

objectglaasjes in één keer te kunnen verwerken.

kent iedereen elkaar, waardoor het onderlinge vertrouwen groot is,
belangentegenstellingen rap de wereld uit zijn, en samenwerking goed

Pathologen zijn enthousiast over de ontwikkeling van de scanner, want

te organiseren is. Het vertrouwen is cruciaal; alle bedrijven nemen finan-

het is in de medische sector de beroepsgroep die het langst heeft moeten

cieel deel aan het project en moeten geloof hebben in het commerciële

wachten op digitale beeldverwerking. Radiologen werken er al veel

succes. (Betaling van ontwikkelingskosten was deels afhankelijk ge-

langer mee. Dat komt omdat de beelden die digitale objectglaasjes-

maakt van verkoop van het nieuwe systeem.) Tekenend voor het geloof

scanners maken enorm van omvang zijn: tien gigabyte, waardoor het

in de co-creatie: de details van de contracten waren bekend in de zomer
van 2009, evengoed gingen de ontwikkelaars al in januari 2009 van start.
Op pagina 16 ziet u het ontwikkelteam bij de scanner.
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In dialoog én delen

In het analoge tijdperk kozen ondernemingen voor éénrichtings-

Het Amsterdamse adviesbureau Fronteer Strategy hanteert een

verkeer en enquêteerden ze bijvoorbeeld consumenten over hun

vierdeling voor de vele co-creatie initiatieven op basis van twee

productwensen. En respondenten hoorden niets over hoe de ver-

dimensies: de mate van openheid en de verdeling van het eigen-

strekte informatie door het bedrijf was gebruikt. Van interactiviteit

dom. De meeste co-creatie voorbeelden vallen nu nog binnen de

was amper sprake. Met Web 2.0 en social media is het mogelijk

Crowd of People of Community van Gelijke Zielen. Vanwege de

om snel, gemakkelijk en goedkoop een interactief productontwik-

complexiteit en beperkte doelgroep zal juist in het B2B segment

kelingsproces op touw te zetten en snel te communiceren met

het accent meer liggen op selectieve openheid (Club van Experts)

diverse platforms, bijvoorbeeld Hyves, Facebook, Google Docs en

en eigendom bij de initiator of initiator en ketenspelers (Coalitie

Twitter.

van Partijen). Nederlandse B2B co-creatie voorbeelden zijn
PhenomWorld en het e-Pathology system van Philips. Zie figuur 5

Wat telt, is intrinsieke motivatie

en de business case hiervoor.

Co-creatie: omdat het kan. Welke motieven hebben individuele

Beweegredenen van co-creatoren

consumenten nog meer? Ze zijn onder te verdelen in vier
dimensies:

We wisselen van perspectief. We hebben de voordelen van

1. gericht op zichzelf;

co-creatie voor industriële ondernemingen gezien en de noodzaak

2. gericht op anderen;

van structurele dialoog en delen. Maar hoe zit het met andere

3. uiterlijk van aard, en

co-creatoren? Wat zijn hun beweegredenen? Co-creatoren zijn

4. innerlijk van aard.

er in alle soorten en maten; kleine bedrijven die zich louter met
productontwikkeling bezig houden, externe deskundigen, consul-

Dat schrijven onderzoekers van het eerder aangehaalde rapport

tants, kennisinstituten of overheden, en uiteraard, hun rol in het

Co-creation: New pathways to value. Bij het nu volgende lijstje

open-innovatieproces is het laatste decennium in betekenis toe-

van motieven om co-creator te zijn, staat tussen haakjes met

genomen: de consumenten.

cijfers aangegeven welke dimensies erbij passen:
• materiële beloning: geld of goederen (dimensies 1&3);

We beperken ons hier op de laatste groep: waarom spenderen

• plezier, belangstelling, leren (1&4);

consumenten vrijwillig tijd aan het meedenken met een bedrijf

• imago, status, erkenning en het showen van je ideeën (2&3);

over een nieuw product? Een eerste voor de hand liggende reden

• anderen helpen, tot een groep behoren (2&4).

is simpelweg: omdat het tegenwoordig mogelijk is.
Co-creëren is waarlijk een belevenis. We zagen het al eerder en
het wordt nog eens bevestigd. Ook Johann Füller, van de universiteit in Innsbruck, vroeg 825 consumenten naar hun beweeg-

figuur 5

redenen. Intrinsieke motivatie blijkt het belangrijkst te zijn:
nieuwsgierigheid en belangstelling voor innovatie-activiteiten.
Meedoen is belangrijker dan het resultaat.

Intellectueel eigendom
Open

Crowd of People

Community van gelijke zielen

Als intrinsieke beweegredenen voor co-creatoren zo belangrijk
zijn, dan moge het duidelijk zijn dat ondernemingen goede

Openheid

Bijv: Threadless, NIKEiD, Lays,
Pickwick

Bijv: Linux, Apache Software,
Shapeways

relaties met hen moeten onderhouden. Dat is niet gemakkelijk.
De valkuilen zijn legio. Eén ervan: hoe ga je om met het intellectuele eigendom van een innovatie? Dat vraagstuk kan precaire situaties opleveren, waarover vooraf goed nagedacht moet worden.
En de gemaakte afspraken moeten zo helder mogelijk zijn.

Selectie

Club van experts

Coalitie van partijen

Een andere valkuil: niets doen met input van co-creatoren. Nederlandse online intermediairs als Redesignme en Battle of Concepts

Bijv: Philips e-Pathology System,
PhenomWorld
Initiator + bijdragers

Initiator
Eigendom

Bron: Frontier Strategy White Paper, april 2009, bewerking ABN AMRO

zijn initiatieven om studenten maar ook andere professionals
online kwesties van grote en minder bekende bedrijven te laten
oplossen. De beste ideeën worden op Battle of Concepts met prijzen van vaak 5.000 euro beloond. KLM vroeg zich bijvoorbeeld af
hoe je het wachten aan de gate leuker kunt maken. Loekie heeft
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studenten ingeschakeld bij het bedenken van een vernieuwend

Het TNO-onderzoek Co-creatie: het speelkwartier is voorbij (2010)

onderdeel voor hun kinderfietsen. Slogan van Battle of Concepts:

stelt dat organisaties, bij de start van een co-creatie traject vaak

Denk mee met het bedrijfsleven. Win geld & word ontdekt!

input aan de crowd vragen, zonder eigenlijk iets te brengen.

Slogan op pak melk

Die vrijblijvendheid is precies het probleem van veel huidige
initiatieven, zegt TNO.

Sander Dullaart, van het co-creatie adviesbureau Favela Fabrics,
heeft de aanpak van dit soort intermediairs bekritiseerd. ‘Die is

De onderzoekers uit Delft stellen dat co-creatie serieus moet

vergelijkbaar met het aloude pak melk met daarop de vraag om

worden aangepakt. Het speelkwartier is voorbij. Een goed strate-

een slagzin in te sturen. Interactie is niet mogelijk, er is geen

gisch plan is noodzakelijk; ondernemingen moeten nadenken over

dialoog tussen deelnemers onderling of met het bedrijf.’

het doel van het project, de doelgroep, het juiste en bruisende
platform, de inrichting en moderatie van de dialoog, de verwerking

Joyce van Dijk, in Wageningen afgestudeerd op co-creatie, stelt in

van de informatie en het delen van de resultaten. En welke afde-

haar scriptie en weblog Joyce Discovers dat alleen goed gemo-

lingen in de organisatie betrek je bij co-creatie? Welke personen?

dereerde, bruisende virtuele gemeenschappen met veel actuele

Denk je niet goed na over zo’n plan, dan is de kans op falen

bijdragen overlevingskansen hebben. Niets zo dodelijk voor een

levensgroot.

community als een nieuwkomer die, de allereerste keer rondsurfend, ziet dat drie weken geleden voor het laatst een consument

Werkwijze industriële sector op de kop

een idee lanceerde, en dat het bedrijf nog geen moeite heeft

Het succes van DIY Drones (zie business case hieronder) heeft

gedaan om te reageren. Fora goed modereren blijkt een hele

met co-creatie te maken, maar ook met een nieuwe manier van

kunst te zijn.

produceren. Want de innovatieve Amerikaanse onderneming

Stop met de vrijblijvendheid

maakt veel gebruik van 3D-printers, waarmee onderdelen gemakkelijk geproduceerd kunnen worden, en waarmee ook productie

Co-creatie wordt voor industriële toeleveranciers steeds belang-

van kleine hoeveelheden producten winstgevend zijn. 3D-printing,

rijker bij de zoektocht naar succesvolle innovaties en harde waar-

een nieuwe manier van produceren, die samen met co-creatie de

decreatie. Een andere belangrijke meerwaarde: een goed proces

werkwijze van de industriële sector de komende decennia wel

van co-creëren wekt positieve emoties op. Dat is, nu goede klant-

eens grondig op de kop zou kunnen zetten, is het onderwerp van

relaties belangrijker zijn dan ooit, pure winst. De voordelen en mo-

het volgende hoofdstuk.

gelijkheden van co-creatie zijn legio – zowel voor de onderneming
als voor haar klanten en andere co-creatoren. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat ook het aantal valkuilen legio is. Voldoende
aanleiding dus om co-creatie serieus te bekijken.

Business Case:
Do It Yourself Drones

en produceren zeer specialistische kennis en gebruiken daarvoor ook

Do It Yourself Drones (DIY Drones) is een opmerkelijk Amerikaans

een wiki. Daar wordt gerekend, getekend (onder meer met Google Sket-

ondernemerssucces uit 2011 dat alles met co-creatie heeft te maken.

chUp) en gediscussieerd: over luchtdruksensoren, GPS-systemen die de

Voor schaalmodellen van onbemande vliegtuigen en helikopters (drones)

vliegtuigjes helpen de weg te vinden of de meest geschikte camera

kan iedereen onderdelen via internet bestellen in een webshop. Chris

waarmee de drones opnames kunnen maken.

Anderson is medegrondlegger van 3D Robotics, de commerciële tak die
de webshop van DIY Drones bedient. Anderson is tevens hoofdredacteur

Anderson past alle zinvolle community-innovaties toe in de nieuwste

van Wired. Wired is een van de bekendste internetmedia over de nieuw-

ontwerpen voor drone-onderdelen. De webshop van DIY Drones heeft

ste technologieën.

sinds de start (midden in de economische crisis, in mei 2009) een
‘multimillion dollar’-omzet bereikt, maakt winst en telt elf stafmede-

De onderdelen van de DIY Drones worden mee-ontwikkeld door een
community met 22.000 leden, opgericht door Anderson. De leden delen

werkers (april 2011).
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hoofdstuk 5

3D-printing: a game-changer
voor de industrie

Hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie?

Shapeways zag het levenslicht in 2008 in Eind-
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laser-sintering 3D printtechniek, en mooi klinkend. Zie de Thorn

hoven als Philips spin-off en heeft in 2012 een

Dice, door Shapeways gemaakt; een dobbelsteen, bestaand uit

productielocatie in New York geopend. Surf naar

menselijke hand gesmeed hadden kunnen worden. Naast artikelen

door elkaar heen slingerende metalen slierten die nooit door een

de website en je kunt uit 300.000 producten kiezen,

voor de consument, is er ook in de B2B omgeving behoefte aan

die pas uit de 3D-printer rollen als ze online zijn

van Alphacam (www.teilefabrik.de) waar de nieuwste, grote 3D-

besteld. Sieraden van zilver, designlampen, iPhone-

onderdelen te printen voor industriële klanten. Wohlers Associates

beschermhoezen, speelgoed, hoofdtelefoons,
vazen en stoelen; het is slechts een kleine greep.

maatwerk in zeer kleine oplages. Een mooi voorbeeld is Teilefabrik
printers staan om snel prototypes, productmonsters of reserveverwacht dat er in 2015 wereldwijd zo’n 15.000 3D-printers per
jaar verkocht worden (2010: 6.400).

Mobile Parts Hospital
Of zie het prototype van het Mobile Parts Hospital, MPH. Een minifabriekje waarin bijna alle reserve-onderdelen waar een leger om

Het assortiment groeit exponentieel. Alleen al in 2011 zijn er

verlegen kan zitten, lokaal geproduceerd kunnen worden met een

238.000 producten bedacht en geüpload door de 100.000 com-

3D-printmethode. Een MPH is twee containers groot, kan in de

munity-leden die Shapeways telt (het bedrijf noemt ze liefkozend

buik van een C-130 Hercules transportvliegtuig worden geschoven

ook wel Shapies). Het zijn gewone burgers die in hun meer dan

en daarna op een vrachtwagen naar het slagveld vervoerd worden.

3.500 Shapeways-webshops sinds 2008 100.000 dollar verdien-

De enig benodigde grondstof: metaalpoeder, bijvoorbeeld titanium.

den aan hun designs. Shapeways 3D-printte in 2011 maar liefst

De reserve-onderdelen zijn in de meeste gevallen beter van kwali-

750.000 items, met 25 verschillende materialen: zilver en andere

teit dan de oorspronkelijke onderdelen. Met het MPH denkt het

metalen, allerlei soorten kunststof, keramiek en glas.

Amerikaanse leger grote logistieke en financiële voordelen te

Freedom of Creation is een tweede 3D-Design bedrijf met de

behalen. Het gesleep met reserve-onderdelen, kostbaar en tijd-

wortels in Nederland. Het verkoopt dure design spullen via de

rovend, is met het Mobile Parts Hospital overbodig geworden.

site die ook pas na verkoop worden geprint. Wat te denken van
de Gaudi Chair? Schitterend futuristisch, kan alleen met een

China op je bureau

3D-printer gefabriceerd worden, en kost een dikke 13.000 euro.

The Next Trillion Dollar industry wordt 3D-printen al genoemd.

MoMa en Centre Pompidou

Over drie tot acht jaar zal, volgens de Gartner Hype Cycle, 3Dprinten een mainstream-productietechniek zijn geworden. Dat

Het Belgische bedrijf Materialise in Leuven is Europees koploper

geldt ook voor consumenten, die volgens Chris DiBona, (Open

in de ontwikkeling van 3D-printing technologie en ontwerpsoft-

Source Programs Manager bij Google) de 3D-printer het beste

ware. Met 800 medewerkers timmert het bedrijf al sinds 1990

kunnen zien als China op je bureau. De prijs van 3D-printers voor

aan de weg om de techniek meer productierijp te maken. De

consumenten zal dalen, van nu nog 2.100 euro naar ongeveer

drempel voor acceptatie van deze techniek wordt steeds lager.

300 euro in 2015. En nu al is voor 500 euro de RepRap te koop:

Materialise bedenkt nieuwe technieken en toepassingen, bijvoor-

de 3D-printer die tachtig procent van zijn eigen onderdelen kan

beeld op medisch gebied, en heeft in Brussel een stenen flagship-

printen en is ontwikkeld op communities op internet. Makerbot

store geopend met allerlei gebruiksartikelen, geproduceerd met

verkoopt een bouwpakket voor 1.100 euro, inclusief cursus om

3D-print technologie. In de webshop i.Materialise en in de winkel

met andere hobbyisten in tien dagen een 3D-printer te bouwen.

.MGX zijn innovatief vormgegeven producten te koop, die ook al

Met stijgende verkopen van 3D-printers zal ook de vraag naar

te vinden zijn in museumcollecties van het MoMa en Centre

3D-software stijgen. Solidworks, Rhino, SketchUp (Google) en

Pompidou. Wohlers Associates heeft berekend dat nu al 20% van

Blender zullen hun software zoveel mogelijk moeten aanpassen

de output van de 3D-printers eind-producten betreft in plaats van

aan de wensen van de consument.

testmodellen en prototypes. De verwachting is dat dit percentage
snel richting de 50% gaat.

3D-printer naast chocoladefontein?
Als de consument daadwerkelijk massaal aan het 3D-printen slaat,

Industriële productiemethoden lijken aan de vooravond van een

zullen de lagelonenlanden niet meer de werkplaats van de wereld

grote omwenteling te staan. Niemand die precies kan zeggen

zijn. De vervoersstromen zullen drastisch wijzigen. Landen die

waar de ontwikkelingen eindigen, maar de laatste jaren zijn ze

vooral eenvoudige massaproducten maken, krijgen het moeilijk

heel snel gegaan en de resultaten zijn verbluffend. Zie de viool op

omdat de consument deze zelf kan printen. Voor de 3D-printer

de cover van The Economist, februari 2011, gecreëerd met EOS

heeft de consument grondstoffen, en nog belangrijker, digitale
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informatie (tekeningen) nodig. Opmerkelijk is het sceptische geluid

ting binnen het bereik van de massa. Straks hebben mensen geen

van nog wel de vice-president R&D van 3D-printerbedrijf Z Corp.

bedrijfstak of eigen bedrijf meer nodig om via een website van

Hij ziet het nut van 3D-printen voor consumenten niet in. Het is de

Shapeways, Materialise, FabLab of een concullega zelf hun pro-

vraag of de man straks vergeleken gaat worden met de CEO van

ducten te maken en te consumeren of ze de wereld in te breng-

IBM die lang geleden voorspelde dat er wereldwijd slechts vraag is

en. En daarmee wordt wellicht ook een deel van de industriële

naar maximaal vijf computers. Of krijgt hij gelijk, en heeft de consu-

productie gedemocratiseerd, net als nu al de productie van gees-

ment in 2020 de 3D-printer op zolder gezet, naast de broodbak-

telijke goederen is gedemocratiseerd door de digitale revolutie.

machine en de chocoladefontein?

Voor industriële toeleveranciers kunnen de gevolgen variëren van

Medische sector loopt voorop

uiterst positief tot uiterst negatief. Uw componenten, modules en
systemen kunt u sneller, flexibeler en goedkoper produceren; u

De industrie zal het 3D-printen wel zeker steeds meer als main-

kunt ze nóg ingenieuzer maken. Er is een Grote Maar: uw concur-

stream-productietechniek omarmen. Daar is de 3D-printtechniek

renten, klanten, toeleveranciers – wie niet? – kunnen dat dan ook!

zo’n dertig jaar geleden uitgevonden; overigens niet met het idee

En als uw core business bestaat uit het uitvoeren van bewerkin-

om er grote aantallen mee te gaan produceren. Daarvoor was 3D-

gen, dan moet u de mogelijkheden en gevolgen van 3D-printing

printen te duur en niet geavanceerd genoeg. De nieuwe techniek

zéker goed bestuderen. De vraag die we al eerder stelden wordt

is ontwikkeld om op een goedkopere en snelle manier prototypes

zo nog belangrijker: welke waarde (zie figuur 2) biedt u nu aan uw

te kunnen maken (speciale matrijzen maken voor een prototype is

klanten, en welke waarde moet u straks gaan bieden?

zeer kostbaar). De 3D-printers zijn steeds beter en goedkoper geworden, en kunnen inmiddels ook kosteneffectief en in een redelijk

Schaalgrootte wordt niet meer dwingend opgelegd door hoge

tempo productie draaien. Steeds meer verschillende soorten grond-

ontwikkel- en productiekosten. Omdat met moderne technieken

stoffen kunnen verwerkt worden. De helft van de gehoorapparaten

als 3D-printing tegen lage kosten geproduceerd kan worden, is het

wordt nu al met 3D-printen gemaakt. De medische sector is sowie-

belang van het idee nog meer toegenomen. Hoe beter het idee,

so een voorloper en zet de nieuwe techniek vaak in: om beenpro-

hoe groter de kans op grotere verkoop. Ook met enkele honderden

theses te maken, of perfect gemodelleerde kiezen en bruggen.

verkochte producten kan met moderne 3D-printtechnieken al winst-

Revolutie in distributie en logistiek

gevend geproduceerd worden. En dat is een enorme omslag.

Een mooi voordeel voor de industrie is het ‘just in time’ produce-

Duurzaamheid

ren na een bestelling. Als de meeste reserve-onderdelen (denk

Het scheelt grondstoffen en energie als producten kleiner, lichter

aan auto’s, wasmachines, printers, computers, machines) niet

van gewicht, en energiezuiniger gefabriceerd kunnen worden.

op voorraad hoeven te liggen in dure distributiecentra, en snel

Denk aan motoren. Praktijkvoorbeelden laten zien dat motoren

geprint kunnen worden op het moment dat ze nodig zijn, dan

veel efficiënter hun warmte kwijt kunnen als er tijdens de bouw

komt de distributie en logistiek er revolutionair anders uit te zien.

door 3D-printing zeer fijne koelkanalen in zijn aangebracht. Motoren

Voorraden slinken. Het voorspellen van de vraag is niet meer

kunnen hierdoor veel kleiner gemaakt worden (miniaturisering).

nodig. Voorraadbeheer verschuift van eindproducten naar basis-

3D-printing biedt: een grotere vormvrijheid, de mogelijkheid om

grondstoffen en halffabricaten.

lichte, sterke constructies te maken, en besparing op grondstoffen.
Er zijn voorbeelden uit de vliegtuigbouw waar producten 60%

De FabLabs zijn nu nog nieuw in Nederland, de meesten zijn pas

lichter zijn geworden door gebruik te maken van de 3D-printtech-

enkele jaren oud, maar het zal niet lang meer duren, of iedereen

niek. Bij traditionele metaalbewerkingsprocessen zoals frezen en

kent het fenomeen: laboratoria waar techniekstudenten, weten-

boren, wordt soms meer dan de helft van het materiaal wegge-

schappers, R&D’ers uit het bedrijfsleven, maar ook gewone

gooid. Bij 3D-printen hoeft geen gram grondstof verspild te worden.

burgers kunnen experimenteren door hun ontwerpen te laten
printen door de daar aanwezige 3D-printers. En elkaar voort-

Idee wordt belangrijker

durend te voorzien van nieuwe kennis en ideeën, waardoor

Voor ondernemingen wordt de kwaliteit van het idee steeds be-

nieuwe ideeën ontwikkeld worden.

langrijker. De waarde van de bedrijfstak zit hem dus steeds meer

‘Massaproductie in bereik van de massa’

in het ontwerp- en ontwikkelproces. Of in het beheersmatige
proces (zie figuur 2). En steeds minder in het productieproces of

Rapid manufacturing en co-creatie hebben op een bijzondere

in de tussenschakels als groothandel, distributeur en retail. Die

manier met elkaar te maken. Consumenten kunnen nu een rol

worden uitgeschakeld, omdat internet goedkope toegang tot de

spelen door bedrijven ideeën aan de hand te doen over hoe pro-

markten biedt. Door moderne 3D-printtechnieken kan met een

ducten te verbeteren. Maar, om met Peter Weijmarshausen, CEO

relatieve kleine investering een prototype worden gemaakt, en

van Shapeways, te spreken: massaproductie komt met 3D-prin-

ook een productielijn worden opgezet.

Hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie?

AME Research concludeert in haar analyse Driedimensionaal

De digitale revolutie, in combinatie met 3D-printing, maakt ook in

printen ontregelt fabricage van juli 2011 heel treffend dat het 3D-

de maakindustrie experimenteren sneller haalbaar. Er zullen méér

printen voor veel bedrijfsketens een omgekeerde ontwikkeling

producten uitgeprobeerd worden, overigens vaak ook zonder een

in gang kan zetten voor wat betreft outsourcing. In ketens die

succes te zijn. En er zullen meer onverwachte, ongedachte succes-

3D-printing omarmen, zal het niet meer nodig zijn, of zelfs maar

sen zijn. De digitale revolutie maakt het mogelijk om kennis, aan-

aantrekkelijk zijn, om in lagelonenlanden componenten of produc-

wezig in de menigte, te benutten voor het eigen bedrijf. Van multi-

ten te laten maken als ze tegen dezelfde productiekosten lokaal

national tot eenmanszaak: iedereen kan er zijn voordeel mee doen.

kunnen worden gemaakt.

Co-creatie en additive manufacturing gaan daarbij hand in hand.

Do It Yourself Drones (DIY Drones), van Chris Anderson, is een

Michell Zappa, Amerikaans techwatcher van Envisioningtech,

mooi recent voorbeeld van wat er mogelijk is door een slimme

heeft op basis van academische vakliteratuur en bladen als Wired,

combinatie van 3D-printtechniek en co-creatie door community-

alle technische innovaties - die tot 2050 op de markt zullen komen

leden. (Zie de tweede businesscase uit hoofdstuk 4). Het is niet

– in een schema gezet. De innovaties clusterde hij naar applicatie-

toevallig dat juist Anderson, hoofdredacteur van Wired, een toon-

gebied en hij geeft ook een schatting van de impact die de techni-

aangevend medium in de sector software en digitale media, suc-

sche innovatie heeft op de uiteindelijke consument. Additive ma-

cesvol is in de hardwaresector. Anderson kent de nieuwe, door

nufacturing, tablets en cloud computing staan op de rol voor 2012.

de digitale revolutie veranderde economische logica als zijn broek-

Op beeldschermen die in het oog geïmplanteerd kunnen worden,

zak omdat hij ze vaak tijdens zijn werk van dichtbij in werking

5G mobiel netwerken en zelfrijdende auto’s moeten we nog

heeft gezien in zijn oorspronkelijke sector: software en de digitale

enkele jaren wachten. Op de website gaat het schema door tot

media. Hij zag daarom waarschijnlijk eerder de mogelijkheden van

2050! Zie figuur 6.

open innovatie, ook in de hardware sector.

Internet

figuur 6
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Bron: Envisioning emerging technologies for 2012 and beyond, Michell Zapa (www.envisioningtech.com)
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hoofdstuk 6

belofte voor de industrie
In dit rapport staan veel voorbeelden van succesvolle implementatie van
co-creatie en het gebruik van 3D-printtechniek. Zowel op B2C als B2B gebied.
In de voorbeelden van Philips Healthcare, WP Haton en DIY Drones
zien we succesvolle ondernemingen die primair oplossingen en zelfs
empowerment platforms leveren.

Hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie?

Co-creatie wordt steeds belangrijker in het bieden van waarde, in

gelgeving over intellectueel eigendom opgezet moeten worden

waardecreatie en het onderhouden van klantrelaties en concurren-

om het concept van co-creatie en 3D-printing optimaal uit te

tievoordelen. Het 3D-printproces springt zeer zuinig om met

nutten. De eerste 3D-scanners zijn immers ook al gesignaleerd.

steeds schaarser (en duurder) wordende grondstoffen. Efficiënte

Co-creatie en 3D-printing: geen Hype, zeker geen wondermiddel

seriegroottes zijn kenmerkend voor het proces, dat verder geen

zoals Haarlemmerolie, maar wel een gouden belofte voor de

verspaning kent. Verder is het eenvoudig om het overtollige

Nederlandse industrie om Harde waardecreatie te realiseren.

poeder dat als grondstof dient voor 3D-printen, weer te recyclen.

Maar vanzelf gaat dat niet. Je moet er veel voor (verder) lezen,

3D-printing kan ook traditionele schakels in de keten – productie,

praten, surfen, leren, experimenten en doen. Daarbij kunnen de

bewerking, assemblage, distributie en retail - grotendeels overbo-

volgende tips behulpzaam zijn.

dig maken. Zowel co-creatie als 3D-printing, en zeker de combinatie, hebben het potentieel van enorme game changers in zich.

Vijf gouden vuistregels
1. Co-creatie is geen must. Alleen aan beginnen als er een au-

De Nederlandse industrie zou juist in dit nieuwe speelveld een lei-

thentieke en strategische drijfveer is om nieuwe waarde te cre-

dende rol kunnen spelen. Out of the box denken, samenwerken,

ëren; niet aan beginnen, alleen maar omdat ‘ze zeggen dat je

handelsgeest en (meertalige) communicatie zijn altijd al sterke

tegenwoordig iets met social media moet doen’.

punten geweest van de Nederlandse ondernemer.

2. Co-creatie verandert de relatie tussen producent en afnemer wezenlijk. Het gaat niet alleen de afdelingen aan die zich

Met de Occupy-beweging nog dagelijks in het nieuws moeten

bezig houden met communicatie, marketing en IT. De gehele

ook co-creatie en de 3D-printtechniek een nieuw schare fans

organisatie zal de implicaties ondervinden, en zal ook de clou

hebben gekregen. Internetfora jubelen al dat de nieuwe industrië-

moeten inzien die co-creatie te bieden heeft: van de afdeling

le revolutie zal zorgen voor democratisering van de productiemid-

inkoop tot personeelszaken. Het zal nieuwe eisen stellen aan

delen. Nu de consument door co-creatie en goedkope 3D-print-

het machinepark, de bedrijfssoftware, logistiek- en distributie-

technieken weer eigenaar zal worden van kapitaalgoederen, zal dit

kanalen en het productassortiment.

volgens de fora het einde inluiden van het kapitalisme en de in-

3. Denk anticyclisch. Juist in een tijd waarin iedereen bezig is

dustriële monopolisten, de grootverdieners…

met kostenbeheersing, ligt het onderscheidend vermogen en

Anderen zien juist gevaren. Ze waarschuwen voor ongebreideld

groeipotentieel aan de kant van de verkoop en nieuwe produc-

en oncontroleerbaar wapenbezit. Als je een kunststof lamp of

ten. Co-creatie kan innovaties mogelijk maken die anders onbe-

metalen versnellingsbak thuis kan printen, waarom dan niet een

taalbaar zouden zijn geweest en waar de concurrentie zich nu

pistool of bio-wapen?

niet aan waagt, wegens kostenbeheersing. Co-creatie kan u
zelfs helpen in de fase van de Empowerment-economie te

Dat co-creatie en 3D-printing het industriële landschap zullen veranderen is zeker. Toch staat het 3D-printen technisch gezien nog in
de kinderschoenen en is ook het co-creatieproces, waarbij structu-

komen. Dan kun je je klanten substantiële meerwaarde bieden
en een aanzienlijk concurrentievoordeel creëren.
4. Zorg voor een win-win-situatie. Intrinsieke motivatie is het

reel wordt samengewerkt tussen bedrijven en klanten, weerbar-

startpunt: plezier, belangstelling. En dan, hoe gaat het verder?

stig. Co-creatie zet het vertrouwde innovatie- en productieproces

Mensen willen vooral duurzaam, structureel samenwerken als

en de organisatie op zijn kop en vergt communicatie op verschil-

beide partijen er beter van worden, er waarde aan ontlenen.

lende niveaus. Hoe hou je de eigen werknemers en afnemers

Een zak met euro’s is één vorm van waarde. Maar vergeet die

daarbij betrokken, ook als het nieuwtje er af is, zonder te vervallen

andere vormen niet. Denk aan het vergaren van gespecialiseer-

in een ouderwetse ideeënbus of testpanel? Een andere belang-

de, nieuwe expertise. Prestige. Vergroting van je zakelijk net-

rijke vraag: hoe creatief is de gemiddelde klant of consument

werk. Bij co-creatie is het belangrijk je te verdiepen in de moti-

eigenlijk? Zal alleen een beperkte groep creatieven en technologie-adepten meedoen? En blijft de silent majority gewoon vanuit

vatie van je partners.
5. Verdiep je in de materie en doe het niet alleen! Omring je

de luie stoel de via push-reclames aan ons opgedrongen massa-

ook met jonge mensen. Het zijn vaak twintigers die out of the

geproduceerde producten kopen? Dat zou slecht nieuws zijn voor

box gedurfde, nieuwe co-creatie-experimenten bedenken; ze

co-creatie en 3D-printing.

kennen de wereld van ná de digitale revolutie al hun hele leven.
Werk samen met collega’s binnen de keten en laat je begelei-

De bescherming van intellectueel eigendom en auteursrecht blijft

den door professionals, branchevereniging of kennisinstellingen

een heikel punt. Vanwege fel protest heeft de Amerikaanse

als TNO en Syntens, waar veel expertise over co-creatie aanwe-

Senaat onlangs de stemming over de controversiële antipiraterij-

zig is. En bekijk ook zeker eens het potentieel – en de risico’s –

wetten Stop Online Piracy Act (SOPA) en de Protect IP Act (PIPA)

van 3D-printing voor uw onderneming. Lees en spreek veel

voor onbepaalde tijd uitgesteld. Toch zal nieuwe, internationale re-

mensen. Een weg terug is er niet.
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