
Servitization 
Alles wat je moet weten op weg naar een 
op diensten gebaseerd verdienmodel
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Van product naar dienst

Een leverancier van bakkerijmachines die nauwkeurig 
kan voorspellen wanneer een van zijn bakkerijlijnen 
onderhoud nodig heeft. Een scheepsbouwer die zijn 
klanten ondersteunt met financiering. Een leverancier 
van werkplekken die bedrijven adviseert op arbogebied. 
Het zijn slechts enkele voorbeelden van servitization: het 
omvormen van je onderneming van een product- naar een 
dienstengeoriënteerd businessmodel. 

Hogere omzet, hogere winst
De voordelen van servitization zijn in potentie groot: 
servicecontracten vormen (naast de traditionele product- 
en machineverkoop) een stabiele en voorspelbare 
bron van inkomsten en zorgen voor een natuurlijke 
langetermijnrelatie met je klant. Het resultaat: tevredener 
klanten, een hogere omzet en meer winst.

 Servicecontracten 
zorgen voor 

een natuurlijke 
langetermijnrelatie  

met je klant 

Zeker nu de technologische mogelijkheden snel groeien, groeien ook de mogelijkheden om 
je businessmodel structureel om te vormen door niet de verkoop, maar de output en uptime 
van je product centraal te stellen. Hoe zit dat? 

Nieuwe mindset nodig
Tegelijkertijd brengt servitization ook valkuilen met 
zich mee: het afbreukrisico is groot als je als bedrijf niet 
waarmaakt wat je belooft. Bovendien is servitization 
geen kwestie van het simpelweg investeren in nieuwe 
technologie; om servitization te laten slagen is een hele 
nieuwe mindset nodig, die doorwerkt tot in de haarvaten 
van de héle organisatie. 

Veel bedrijven willen ‘iets’ met dienstverlening, maar 
tasten nog in het duister als het gaat om de vraag hoe ze 
dit het beste aanpakken. Wat komt er allemaal kijken bij 
het transformeren van je organisatie? Waar te beginnen? 
En: welke impact heeft servitization op bijvoorbeeld je 
bedrijfsf inanciering? Deze en andere vragen komen aan 
bod in deze inleidende whitepaper, waarin meerdere 
(inter)nationale experts en ervaringsdeskundigen hun visie 
op servitization geven.

 Om servitization te 
laten slagen is een hele 
nieuwe mindset nodig 
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De feiten rondom servitization

Meer winst
De gemiddelde EBIT-winstgevendheid (bedrijfsresultaat  
na afschrijvingen) van diensten is bij veel bedrijven een 
factor 2 tot 5 hoger dan van hun producten.
(Bron: Praetimus)

Stijgende beurswaarde
Uit een groot langjarig onderzoek aan Amerikaanse 
beursgenoteerde ondernemingen blijkt dat de gemiddelde 
beurswaarde van servitizerende bedrijven sterk stijgt 
(overigens wel met een grote spreiding in de resultaten).
(Bron: Praetimus)

Business domineren
Driekwart (75%) van de industriële maakbedrijven 
verwacht dat servitization in de toekomst hun business  
zal domineren.
(Bron: PA Consulting Group)

Servitization-strategie 
Minder dan een derde (30%) van de industriële 
maakbedrijven heeft een servitization-strategie.
(Bron: PA Consulting Group)

Hogere marge
Bedrijven die al zijn overgestapt op een servitization-model 
rapporteren een winstmarge op diensten tussen de  
15 en 35%.
(Bron: PA Consulting Group)

 

Heeft servitization echt de toekomst? Onderstaande onderzoeksresultaten 
laten zien dat je er als bedrijf toch echt iets mee moet. 
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Tot uw dienst

Waar komt servitization vandaan? 
Volgens Tim Baines, hoogleraar aan de Aston Business 
School in Birmingham en auteur van het boek Made 
to Serve (2013), is dienstverlening op zich geen nieuwe 
activiteit voor industriële bedrijven. ‘Enkele van de 
vroegste voorbeelden van dienstverlening gaan terug 
tot de Britse maakindustrie in de 19e eeuw. Hier in 
Birmingham bijvoorbeeld waren toen al bedrijven actief die 
stoommachines leverden, inclusief reparatie, onderhoud en 
het leveren van spare parts. Tegenwoordig zien bedrijven 
dienstverlening breder: ze verkopen geen product, maar 
garanderen een bepaalde output, met alles wat daar aan 
advanced services bijhoort.’ Een bedrijf als Rolls Royce 
levert al langer van dit soort outcome based services, vult 
Baines’ collega Eleanor Musson van Aston Business School 
aan. ‘Toch is de term servitization pas recent aan een 
opmars begonnen. De voortschrijdende technologie speelt 
daar een grote rol in; zo biedt het Industrial Internet of 
Things allerlei mogelijkheden om enorme hoeveelheden 
data te vergaren over je product en daar bijvoorbeeld je 
onderhoudsprogramma op af te stemmen.’

Welke vormen van servitization zijn er? 
Servitization-expert Frank Marks van Praetimus heeft 
inmiddels tientallen bedrijven geholpen met het omvormen 
van hun businessmodel. Servitization kun je zien als een 

reis, stelt Marks. ‘Van het beginpunt – een pure focus op 
je product – stippel je een route uit naar een eindpunt. 
Het ultieme eindpunt is dat je een volledig op diensten 
gebaseerd verdienmodel hanteert, waarbij je geen product 
meer overdraagt aan je klant maar alleen nog maar 
diensten levert. Het is goed je te realiseren dat daartussen 
vele tinten grijs liggen; het eindpunt zal voor elk bedrijf 
anders zijn.’ Grofweg zijn er vier bedrijfsmodellen mogelijk, 
schetst Marks.

‘In de eerste variant ben je een pure productfabrikant, die 
alleen basale installatie- en onderhoudsdiensten levert. In 
de volgende fase verschuift de focus van het puur reactief 
naar het proactief aanbieden van services. Nog een stap 
verder gaat het verleggen van de focus van het product 
zelf naar het gebruik van het product, met alles wat daar 
aan diensten bij hoort; bijvoorbeeld op het gebied van 
advies, informatiemanagement en financiële services. In 
het meest vergaande verdienmodel verschuift de focus 
van het gebruik van het product naar de output ervan. 
Als leverancier lever je in dit geval een oplossing op basis 
van Product-as-a-Service, met een gegarandeerde uptime, 
en inclusief diensten op het gebied van onder meer 
administratie en assetmanagement.’

De mogelijkheden voor een op service gebaseerd verdienmodel waren nog nooit zó groot als 
nu, op de drempel van de vierde (door technologie gedreven) Industriële Revolutie.  
Wat kan servitization opleveren? En: waar moet je als ambitieuze ondernemer op letten? 

 Van het beginpunt 
– pure focus op je 

product – stippel je 
een route uit naar  

een eindpunt 

 Enkele van de 
vroegste voorbeelden 
gaan terug tot de Britse 
maakindustrie in de  
19e eeuw 
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Voor welke bedrijven is het interessant?
Volgens Jeroen van der Putten, Director Industries & 
Manufacturing bij NIBC, is servitization vooral interessant 
voor bedrijven die complete eindproducten leveren. ‘Aan 
producten als machines, schepen en werkplekken kun je 
gemakkelijk een langetermijncontract koppelen. In het 
ideale geval gaat het om meer standaardproducten die je 
na afloop van de contractperiode kunt terugnemen en na 
kleine aanpassingen (refurbishment) weer kan hergebruiken. 
Als het om specifieke maatwerkobjecten gaat, liggen 
ontmanteling en recycling meer voor de hand.’ 

Wat is de impact op financiering? 
Werk maken van servitization betekent dat je van directe 
inkomsten bij de verkoop van een product naar een 
cashflow op de lange termijn gaat, schetst Jeroen Conijn, 
Managing Director Structuring bij NIBC. ‘Dat betekent dat 
je in eerste instantie met een financieringsgat komt te zitten 
dat je zult moeten overbruggen. Het biedt echter ook 
mogelijkheden wanneer je een financieringsoplossing biedt 
op basis van toekomstige kasstromen uit de dienstverlening 
in plaats van de waarde van de onderliggende asset. 
Zeker in gevallen waarbij die toekomstige kasstromen 
substantieel hoger zijn dan de waarde van de asset. Daarbij 
kijken wij als f inancierende partij uiteraard wel goed naar 
de afhankelijkheid van die diensten; hoe omvangrijker het 
dienstenpakket dat je gedurende de levensduur van een 
product aanbiedt, hoe belangrijker een goede inschatting 
van de kwaliteit van die diensten. Ook kijken we naar de 
aard van die diensten; in hoeverre zijn ze eenvoudig over te 
nemen door andere partijen in geval van een faillissement 
of andere onvoorziene omstandigheden? En verder kijken 
we uiteraard ook naar de mate waarin een bepaald volume 
aan diensten gegarandeerd is.’ 

Inmiddels heeft NIBC verschillende oplossingen ontwikkeld 
voor de situatie waarin je producten niet verkoopt maar 
aanbiedt via een leasecontract, schetst Jeroen van der 
Putten. ‘Samen met de klant zetten we bijvoorbeeld een 
vendor lease-programma op, waarmee je als fabrikant je 
product verkoopt aan een eigen leasevehikel. Hierdoor 
kan je dus nog steeds de cashflow van de verkoop op 
dag één realiseren. Het leasevehikel gaat vervolgens in 
een vendor lease-constructie het contract aan met de 
klant.’ Aangezien het een eigen leasevehikel is, houdt de 
fabrikant gedurende de looptijd van de lease het voor haar 
belangrijke contact met de klant. ‘Het eigen vermogen van 
het leasevehikel kan van de onderneming zelf zijn, maar 
het kan ook komen van individuele aandeelhouders of een 
financieringsmaatschappij’, legt Van der Putten uit. 
 
Investeren in servitization maakt je als bedrijf aantrekkelijker 
voor private equity-partijen, benadrukt Frank Marks. ‘Mits 
goed uitgevoerd zorgt servitization niet alleen voor meer 
omzet, maar ook voor potentieel zeer winstgevende omzet. 
Die bovendien goed voorspelbaar en relatief ongevoelig is 
voor conjuncturele schommelingen. Dat is een potentiële 
‘waardeverdriedubbelaar’ voor investeerders: de hefboom 
van de omzetgroei, de hefboom van de meer dan 
gemiddelde groei in winstgevendheid én de hefboom van de 
toenemende voorspelbaarheid van de kasstromen.’

Wat zijn de valkuilen van servitization? 
Jeroen Conijn benadrukt dat servitization impact heeft 
op je totale business. ‘Het leveren van een totale dienst is 
écht wezenlijk iets anders dan het puur leveren van alleen 
een product. Sales, operations, accounting: servitization 

 In eerste instantie 
kom je met een 
financieringsgat te  
zitten dat je zult  
moeten overbruggen 

 Als je servitization goed 
invult zorgt het voor een  

veel sterkere langetermijn
relatie met je klant 
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werkt door op alle niveaus.’ Servitization gaat om de 
transformatie van je hele organisatie, benadrukt ook Tim 
Baines. ‘Je bereikt veel hogere niveaus van customer intimacy 
en wordt als het ware een verlengstuk van je klant. Die 
andere rol vraagt uiteraard ook om andere skills; waar puur 
technische kennis lange tijd volstond, zullen je medewerkers 
nu veel meer people skills in huis moeten hebben. Dat heeft 
uiteraard gevolgen voor je werving- en trainingsbeleid.’ 

Ook Frank Marks beklemtoont dat servitization iets van de 
héle organisatie is. ‘Je marketing- en salesafdeling zal geen 
producten maar diensten in de markt moeten zetten, je 
financiële afdeling krijgt te maken met andere contracten, 
risico’s en facturering, je HR-afdeling zal op zoek moeten 
gaan naar mensen met andere, soft, skills. Maak daarom 
een goed plan en voorkom dat je gedurende je reis voor 
onverwachte obstakels komt te staan.’ Verder waarschuwt 
Marks voor ál te hoge technologische ambities. ‘Je kunt wel 
vergezichten hebben over allerlei Internet of Things-achtige 
toepassingen en predictive maintenance, maar in de praktijk 
blijkt dit een hele hoge berg om in één keer te beklimmen.’ 
Ook Eleanor Musson benadrukt dat technologie ‘slechts’ de 
key enabler is. ‘Uiteindelijk gaat het niet om die terrabytes 
aan data, maar om het inzicht dat je krijgt in hoe je klant 
jouw product gebruikt en dat je die kennis vervolgens 

 Een combinatie van  
low tech en high touch 

levert op de korte termijn 
de brandstof 

aanwendt om een uitgekiend servicepakket te ontwikkelen. 
Van een puur transactionele relatie ga je naar een situatie 
waarin alles draait om interactie. Je moet de klant, nog veel 
meer dan voorheen, daadwerkelijk willen begrijpen.’

Volgens Jeroen van der Putten brengt servitization ook 
een aanzienlijk afbreukrisico met zich mee. ‘Als een klant 
een slechte ervaring heeft, kan je dat een flinke deuk in je 
imago opleveren. Servitization is dus zeker niet iets dat je 
er zomaar even bij doet; het vergt echt een ingrijpende 
aanpassing van je organisatie, met name aan de servicekant 
van het bedrijf. Maar als je servitization goed invult zorgt 
het voor een veel sterkere relatie met je klant op de lange 
termijn.’

Wat is een goede eerste stap? 
Eleanor Musson adviseert bedrijven om vooral op 
onderzoek uit te gaan en je te laten inspireren. ‘Neem eens 
een kijkje bij andere bedrijven, ook – of misschien wel juist 
– buiten je eigen sector. En: ga in gesprek met je klanten! 
Waar worstelen ze mee? En hoe zou je ze nog beter kunnen 
helpen? Zoek partners die je binnen de waardeketen 
kunnen helpen met de technische kant van Internet of Things-
toepassingen en dataverzameling en richt je zelf vooral op je 
klant. Zo kom je vanzelf tot een bredere waardepropositie 
die past bij een outcome based offer.’

Frank Marks adviseert de gemiddelde MKB’er met 
servitization-ambities om allereerst zijn installed base in 
kaart te brengen. ‘Het merendeel van de bedrijven heeft 
geen idee waar zijn machines of apparaten staan of wat 
de configuratie ervan is. Pas zodra je de markt voor je 
diensten goed in kaart hebt, kun je na gaan denken over 
waar de servicebehoefte ligt. Wat doet jouw klant precies 
met jouw product? En met welke diensten kun je ervoor 
zorgen dat het product minder gedoe, minder kosten en 
méér rendement oplevert? Realiseer je verder zoals gezegd 
dat de technologische mogelijkheden weliswaar groot zijn, 
maar dat het vaak veel effectiever is om klein te beginnen. 
Een combinatie van low tech en high touch levert op de 
korte termijn de brandstof waarmee je de hightech Internet 
of Things-oplossingen op de lange termijn kunt waarmaken.’



8

‘Contractfinanciering  
past bij servitization’

‘ICT-leveranciers liepen in toenemende mate aan tegen 
het feit dat deze managed services-oplossingen steeds 
moeilijker te financieren zijn: traditionele banken kunnen 
maar moeilijk omgaan met het feit dat hardware een 
steeds kleinere component binnen het contract is en er dus 
geen onderliggende asset is. De eindgebruiker die vraagt 
om een managed services-oplossing, verlegt feitelijk de 
financieringsbehoefte naar de vendor. Die moet dus een 
goede financieringsoplossing achter de hand hebben om te 
kunnen groeien. Leveranciers losten dit op door contracten 
zelf voor te financieren vanuit hun werkkapitaal, maar daar 
zit uiteraard ook een maximum aan. Veel ICT-bedrijven 
nemen om die reden een toevlucht tot private equity, maar 
die partijen hebben hoge rendementseisen en gaan zich 
bemoeien met je bedrijf.’
‘Om deze impasse te doorbreken ontwikkelden we, 
in samenwerking met NIBC, een nieuw financieel 
product: contract factoring. Het principe is eenvoudig: het 
onderliggende financieringsfonds financiert contracten,  

tot 60 à 70 procent van de contractwaarde. De resterende 
contractwaarde komt, gedurende de looptijd van het 
contract, per maand binnen. Het fonds wordt juridisch 
eigenaar van de contracten, maar door een goede selectie 
‘aan de poort’ wordt het risico ingeperkt. Ook regelt het 
fonds de ‘back-up’, mocht de ICT-leverancier – die wel het 
gezicht naar de klant toe blijft – om wat voor reden dan 
ook niet kunnen leveren.’  
‘Vanuit NL-Fund beheren we inmiddels twee fondsen – 
C-Fund voor PCI Groep en ICT-Fund voor maximaal 10 
ICT-leveranciers –, met een derde ICT-fonds in oprichting. 
Maar in principe leent elke vorm van contractbusiness 
zich voor deze financieringsvorm. Nu de servitization-
trend ook in andere sectoren doorzet, kan deze vorm 
van contractfinanciering ook daar erg interessant zijn. 
Om een voorbeeld te noemen: ik ken een bedrijf dat 
volledig geautomatiseerde wasstraten levert op basis van 
langjarige overeenkomsten met zorginstellingen. Ook 
zo’n Laundry-as-a-Service-oplossing leent zich prima voor 
contractfinanciering.’ 

‘In de ICT-wereld is het leveren van Product-as-a-Service-oplossingen al langer gemeengoed; ICT-
bedrijven verkopen geen pakketten meer, maar leveren op contractbasis allerlei diensten rondom 
de hard- en software.’ Frederik Wegener Sleeswijk van NL-fund vertelt hoe hij daarop inspringt. 

 Deze vorm van 
contractfinanciering 

kan ook voor 
andere sectoren erg 

interessant zijn 

 De eindgebruiker  
verlegt de financierings
behoefte naar de vendor 

 Frederik Wegener Sleeswijk, NL-Fund
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‘Het voelt goed om 
klanten te helpen’

‘Dit geluid pikten wij, als leverancier van kantoormeubilair, 
steeds vaker op in de markt. Momenteel zitten we dan ook 
midden in de transformatie van lowtech-leverancier naar 
hightech-dienstverlener. Rondom het meubilair dat we bij 
de klant neerzetten bieden we allerlei diensten: van interne 
verhuizingen en schoonmaakservices tot arbo-advies en 
assetmanagement. De wensen verschillen per klant en per 
branche: waar een groot ziekenhuis bijvoorbeeld vooral 
wil weten wat er aan meubilair voorhanden is en waar het 
precies uithangt, wil een advocatenkantoor vooral dat de 
werkplekken er te allen tijde brandschoon uitzien. Wat de 
klantwens ook is: wij regelen het en stellen per klant een  
op maat samengesteld servicepakket samen.’

‘Daarmee is servitization een veel toekomstbestendiger 
manier van zakendoen: van een eenmalige transactie ga 
je naar een meerjarig partnership met je klant. Dat vergt 
een andere mindset: je zult goed moeten communiceren 
in een continue dialoog met je klant. Medewerkers zullen 
hun communicatieve en commerciële skills op peil moeten 
brengen en houden. Ook op administratief vlak verandert 
er het nodige. Om niet meteen onze volledige marge op 
een servicecall te verliezen, zijn we aan het kijken hoe we 
ons administratieve proces verder kunnen automatiseren en 
efficiënter kunnen maken. Ook investeren we momenteel  
in een digitaal platform waarop klanten snel en 
laagdrempelig serviceverzoeken kunnen doen. Voor  
de klantbeleving is dat erg belangrijk.’
‘Een andere uitdaging is de retourstroom die ontstaat; als 
dienstverlener nemen we meubilair – afhankelijk van de 
contractvorm aan het einde van levensduur terug. Ook dat 
brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee, al is het 
wel een voordeel dat we altijd al makkelijk te ontmantelen 
meubels ontwierpen.’
‘Al met al heeft servitization een behoorlijke impact op  
je organisatie. Maar we merken nu al wat het oplevert: 
meer omzet, meer binding met de klant én – niet 
onbelangrijk – leuker werk. Het voelt gewoon goed  
om je klanten te helpen.’

‘Bedrijven huren een gebouw per maand en rekenen een printje of een kop 
koffie per stuk af.  Waarom zouden ze dan nog wél zelf eigenaar worden van  
hun kantoormeubels?’, vraagt Arnold Struik van Ahrend zich af. 

 Van een eenmalige 
transactie ga je 

naar een meerjarig 
partnership met  

je klant 

Arnold Struik, Ahrend

 Rondom het meubilair 
dat we bij de klant 
neerzetten bieden  
we allerlei diensten 
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Dit is een uitgave van  
MT MediaGroep BV  
in opdracht van NIBC.

De transformatie van een op producten naar een op 
diensten gebaseerd businessmodel heeft, het zal duidelijk 
zijn, veel voeten in de aarde. Toch zijn er, mits goed 
aangepakt, tal van mogelijkheden om dienstverlening een 
prominente plek binnen het verdienmodel te geven en zo 
structureel meer omzet te genereren en een hogere winst 
te behalen. 

NIBC is een ondernemende bank die klanten bijstaat 
op de voor hen beslissende momenten. Als specialist op 
gebied van corporate banking adviseren we ambitieuze 
ondernemers op het gebied van servitization en 
ondersteunen we hen met passende oplossingen op het 
vlak van financiering.

Vanuit onze vestigingen in Den Haag, Amsterdam, 
Frankfurt, Londen en Brussel bedienen wij meer dan 1.000 
ondernemingen met klantgerichte producten en diensten. 
Meer weten over onze dienstverlening? Neem dan gerust 
contact met ons op: 

Jeroen van der Putten
Director Industries & Manufacturing
+31 (0)70 342 50 69
jeroen.van.der.putten@nibc.com

Grijp de kansen die er liggen
Overstappen op servitization is niet iets dat je van vandaag op morgen 
doet. Maar als deze whitepaper ons iets leert is dat er genoeg kansen 
liggen en de risico’s – mits goed aangepakt – beheersbaar zijn. 
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