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Servitizatie: van productverkoop naar ‘product-as-service’

• Van productverkoop naar diensten en 
uiteindelijk volledige ‘ontzorging’
• Voorbeelden: 

• Van verkoop van een machine via aanvullende 
service contracten naar pay-per-use
van die machine

• Het productieproces of supply chain (gedeeltelijk) 
uitbesteden: business process outsourcing

• Algemene karakterisering: ‘As-a-Service’
• Verschillende basisvormen van servitizatie:

1. Productverkoop
2. Productverkoop met aanvullende diensten: 

onderhoud, reparatie, helpdesk etc
3. Betalen voor gebruik van product: pay-per-use
4. Betalen voor een resultaat, oplossing

8 typen servitizatie. Bron: Tukker, 2004



Praktijkvoorbeelden van servitizatie

• Philips Lighting: LED verlichting-als-dienst voor 
Schiphol. Daling electriciteitsverbruik 50%

• Océ: pay-per-use model voor kopieerapparaten, 
verzorgen van document management

• Priva: oplossingen voor klimaatbeheer in kassen en 
beheer van gebouwen

• Voortman Steel: machines voor profiel- en 
plaatbewerkende industrie, machine-als-dienst

• Aebi Schmidt: gladheidsbestrijding en 
wegenonderhoud als dienst; abonnementsvormen 
voor resultaatgerichte diensten

• Pas Reform: Kuikenbroedmachines. SmartCare
diensten.



Servitizatie is een kernelement van de circulaire economie

• Product blijft eigendom van 
producent -> mogelijkheden 
voor hergebruik, efficiënt 
gebruik van materialen en 
middelen

• Product kan evolueren naar een 
platform voor diensten -> 
incentive tot duurzaamheid

https://www.dllgroup.com/nl/nl-nl/press/latest/circulaire-economie



Wat is het belang van servitizatie voor maakbedrijven?

• Waardecreatie mogelijkheden 
via diensten benutten
• Ontzorgingsbehoefte van de 

klant afdekken
• Omzet wordt stabieler en 

voorspelbaarder
• Ontwikkelen van een duurzame 

samenwerkingsrelatie tussen  
producent en klant

• Echter, naast voordelen zijn er 
ook mogelijke nadelen, 
knelpunten en risico’s De ‘smile curve’ van Shih (Acer) en de uitwerking van digitale technologie

(Bron: Eurofound, Gamechanging Technologies:  Exploring the Impact on 
Production Processes and Work’ (2018) 



Voordelen, nadelen en risico’s bij servitizatie, 
Voordelen Nadelen of uitdagingen Risico’s

Benutten van nieuwe business 
mogelijkheden door aanbieden 
van specifieke diensten
Stabielere inkomstenstroom 
uit diensten, voor de producent
Hogere marges uit diensten, 
voor de producent
Ontzorging, zekerheid bij de 
klant, kan focussen
Duurzame producent-klant 
relatie, kan innovatie 
bevorderen

Noodzaak van dienstencultuur, 
organisatieverandering
Veranderende producent-
klantrelatie, nieuwe 
samenwerkingsafspraken en 
contractvormen
Nieuwe kennis en kunde van 
digitale technologie nodig, 
bijvoorbeeld informatie- en 
datamanagement en 
toepassingen in processen
Verantwoordelijkheden bij de 
producent nemen toe
Afhankelijkheden in de keten 
neemt toe

Operationele en financiële 
risico’s vanwege eigendom van 
activa en producten
Risico op uitval
Bedrijf wordt gevoeliger voor 
markt- en technologie-
veranderingen
Kan het servitizatie business 
model daadwerkelijk worden 
waargemaakt, nu en straks
Lock-in van klanten



Praktijkobservaties ‘servitization journeys’ – Pas Reform 
(Master Thesis Michiel Oostrum, Radboud, februari 2019, over de organisatie van servitizatie)

Pas Reform (broedmachines)

• Weinig/geen ervaring met diensten
• Groeipad begon met strategie, dan 

leren van dienstontwikkeling
• Aanpassen interne organisatie, 

klantrelaties
• Voorbereiden op nieuwe stappen 

door kleine leerprojecten
• Incrementele aanpak

Vision and strategy development

• Revise strategy, mission and 
revenue model

• Study market 
• Customer segmentation
• Develop new strategy
• Change management
• Share, promote, explain new 

strategy and plans

Set up and scale services

• Make inventories for 
development needs

• Create development projects 
and tasks

• Assign service manager
• Talk and experiment with 

customer
• Recognize, define and 

standardize services
• Adapting/aligning internal 

organization*
• Adaptation outside 

organization
• Perform/work (+new services)
• Think forward
• Connect machines and start 

collecting data

Become an experienced
service provider

• Make up SLA´s
• Do something with the data
• Develop and provide more 

advanced services
• More unburdening of 

customers



Praktijkobservaties ‘servitization journeys’ – Aebi Schmidt
(afstudeeropdracht Michiel Oostrum, Radboud, februari 2019, over de organisatie van servitizatie)

Aebi Schmidt (wegenonderhoud)

• Beginnen met experimenteren 
via pilots

• Dan strategie ontwikkelen en 
organisatie aanpassen, met 
advies van buitenaf

• Reorganisatie: functies, taken, 
verantwoordelijkheden

• Verder ontwikkelen

• Incrementele aanpak

Experiment and growth 
of services

• Talk and experiment 
with customer(s)

• Develop and perform 
new services

• Acquire ICT-
organization for data 
management

Strategy development 
and preparation of 

reorganization

• Market study

• Customer 

segmentation

• Internal assesment

• Develop new strategy

• Prepare 
reorganization

• Stakeholder analysis

• Develop change 
management plan

• Redesign organization

• Start change 
management

• Share new strategy 

and plans

Reorganization

• Change management

• Implement new 

organizational 
infrastructure

• Create new change 
planning and perform 
planning

• Recognize, define and 
standardize offerings

• Professionalize 

organization

Growth in servitization

• Continue to develop 
and improve 
organization

• Unburden more 
customers

• Move more customers 
towards higher 

segments



Keuzes maken bij ontwikkelen van een servitizatie aanpak

• Hoe bepaal je of servitizatie wel een zinvolle aanpak voor waardecreatie is?
• Voor producent en klant

• Welke vorm van servitizatie is geschikt? Welk ontwikkelpad?
• Wat wordt de strategie, en hoe zie je het nieuwe businessmodel?
• Hoe ga je de relaties in de keten aanpassen? 

• Welke behoeften heeft de klant, hoe zorg je voor win-win bij invulling servitizatie

• Hoe ga je prestaties meten en in KPIs en contractvormen onderbrengen?
• Wat zijn de gevolgen voor de organisatie en voor processen en systemen? 

• Bijvoorbeeld, hoe gaat de klantrelatie veranderen en welke systemen zijn nodig

• Wat is de benodigde kennis en kunde, en is die in huis? Bijvoorbeeld IT.
• Hoe zorg je dat je kunt beschikken over de data waarmee je die diensten gaat 

aanbieden?
• Welke eerste stappen ga je zetten, bijvoorbeeld welke kleinere proefprojecten?



Afsluitende opmerkingen en vervolg

• Servitizatie is onderdeel van bredere trend naar diensteninnovatie, digitalisering van 
productie en ketens en circulaire economie. 

• Maar wat ook voorkomt is ‘de-servitizatie’: focus op het product
• Servitizatie is geen  ‘must’, het moet een bewuste beslissing en aanpak zijn onder 

afweging van voor- en nadelen en risico’s, en uitgaande van de klant
• Het is belangrijk om steeds te leren uit opgedane ervaringen en pilots

• Wat gaan we er de komende tijd aan doen in de Achterhoek? Hoe kunnen bedrijven 
zich voorbereiden? Hoe kunnen we kennis en ervaringen delen?

• Masterclass servitizatie: 19 maart, Doetinchem, De Steck, 19.00 – 21.00 
‘Van Product naar Dienst: Internet of Things in de Maakindustrie’

• Contact:
Hans Schaffers
Adventure Research
Email: hs@adventurereserach.nl
Tel. 06-46348596

mailto:hs@adventurereserach.nl


Thematafel Servitizatie

• Wat doe je al aan servitizatie in je bedrijf, hoe ver ben je?

• Hoe heb je het aangepakt in je organisatie?

• Hoe ervaar je de voor- en nadelen en risico’s van servitizatie?

• Wat zijn de belemmeringen of knelpunten?

• Naar welke volgende stap ben je op zoek? Hoe zou je het aanpakken?

• Welke lessen heb je geleerd die ook interessant voor anderen kunnen zijn?

• Aan welke inzichten heb je de komende tijd het meest behoefte?


