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Analyse van de impact van veranderingen op de

telecomsector aan de hand van dynamische

waardenetwerken

Bavo Devocht

Samenvatting

Waardenetwerken visualiseren hoe bedrijven samen waarde uitwisselen en
creëren. De bestaande voorstellingswijzen van waardenetwerken geven al-
leen statische inzichten en visualiseren de impact van verandering niet. De
telecomsector wordt echter gekenmerkt door snelle veranderingen met een
impact op het waardenetwerk. In deze thesis werd daarom een tool ontwik-
keld om waardenetwerken dynamische voor te stellen en zo een analyse te
maken van de impact van verandering. De bestaande voorstellingswijzen
werden vergeleken om hun best practices te bepalen en deze best practi-
ces werden samengebracht tot een éénduidige voorstellingswijze van een
waardenetwerk. In dit werk wordt van een waardenetwerkconfiguratie ge-
sproken waarin actoren rollen kunnen opnemen, tussen deze rollen worden
de waardestromen gedefinieerd. Zowel de structuur van waardenetwerken
als de economische indicatoren ervan kunnen veranderen. Deze indicato-
ren zijn de kost van een rol, de waarde van een geldstroom en de winst van
een actor. De tool laat toe deze indicatoren te bereken via de bestaande
bibliotheken voor inkomsten- en kostenmodellering. De dynamische voor-
stellingswijze bestaat eruit de waardnetwerkconfiguratie op verschillende
punten in de tijd met elkaar te vergelijken en tijdens de jaarovergangen
de twee soorten veranderingen (van structuur en economische indicato-
ren) weer te geven. Dit is mogelijk door het netwerk automatisch te laten
herschikken naar zijn nieuwe structuur en de grootte van de actoren en de
dikte van de waardestromen respectievelijk te schalen met hun winst en
geldwaarde. Deze dynamische voorstellingswijze verschilt fundamenteel
van de bestaande statische voorstellingswijzen en maakt het mogelijk een
analyse te maken van de impact van verandering. De tool werd dan ook
toegepast op twee twee concrete casestudies om een analyse te maken van
de impact van verandering op hun waardnetwerkconfiguratie.

Sleutelwoorden: waardenetwerk, telecomsector, techno-economische ana-
lyse, dynamische verandering
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Abstract—Value networks are used to visualise the complex
and tangled relationships between organisations. Even though
the value networks of the telecommunication industry are con-
tinuously changing, current representations of value networks
only show how companies create value at a certain moment in
time. Therefore, this thesis develops a tool for dynamic value
network analysis. Based on a broad literature review, the best
practices of existing frameworks are determined. The literature
review also identifies the two types of change in a value network: a
change of its structure and a change of its economic indicators.
These economic indicators are the cost of a role, the value of
a monetary stream and the profit of an actor. Dynamic value
network analysis consists of comparing the value network at
different points in time and visualising the two types of change
during the transitioning in between. The network automatically
rearranges itself to its new structure and the size of the actors and
monetary value streams is respectively scaled with their profit
and value. This makes it possible to analyse the impact of change
on the value network. The tool is applied to two use cases in order
to determine the impact of change on their value networks.

Index Terms—value network, telecom sector, techno-economic
analysis, dynamic change.

I. INTRODUCTION AND MOTIVATION

THE telecommunications industry is characterized by
rapid changes, driven by, among others, technological

innovation, climate change and political decisions. As a con-
sequence, the specific activities taken up by a single firm, as
well as the interactions between firms, are constantly changing.
These activities and interactions can be visualised in a value
network. Existing representations of value networks fail to
visualise these changes and their impact on the value network.
By visualising a single point in time, they only provide
static insights in the way in which organisations create value.
This thesis aims to tackle this research gap by developing a
tool for dynamic value network analysis (DVNA). First, the
best practises of the literature review about frameworks for
representing value networks are discussed in section II . Based
on these best practises, a dynamic representation is proposed
in section III. The architectural design of the tool for DVNA
is thoroughly explained in section IV. Finally, this paper is
concluded with a summary and an indication of future work
in section VI.

II. IDENTIFICATION OF RESEARCH GAP

Different frameworks for representing value networks exist
and in this thesis a broad literature review has been conducted

in order to compare them. The compared frameworks are, to
the best of our knowledge, some of the most used represen-
tations of value networks. Based on this comparison, the best
practises for DVNA are determined. These best practises and
their correspondence with three of the compared frameworks
are listed in table I and discussed below.

TABLE I
KEY ELEMENTS / BEST PRACTICES OF DIFFERENT FRAMEWORKS,

ADAPTED FROM [5]

BMC1 VNA2 E33

Partners X X X
Tangible value streams between partners 5 X X
Intangible value streams between partners 5 X 5

Activities X 5 X
Scenario analysis X X X
Economic viability 5 5 X
1 Business Model Canvas, 2 Value Network Analysis, 3E3 value model

A. Tangible and intangible value streams between all partners

The key point of Verna Allee’s Value Network Analysis
(VNA) is the shift from a linear value chain with only
a few partners to a more complex value network [1]. In
these value networks intangible value streams are equally
important as tangible value streams in order to create value [1].
Tangible value streams are contractual like goods, services and
money [1]. Intangible value streams, however, are knowledge
or intangible benefits which support a product and are not
contractual [1]. DVNA should visualise both types of value
streams between all involved partners. This is in contrast with
the Business Model Canvas (BMC), which only focuses on a
single company [10] and the e3 value model, which mostly
neglects intangible value streams [5], [7].

B. Activities or roles without value streams

Each actor can perform roles or activities in order to create
value and the mapping of roles on their actors is referred
to as a value network configuration [9]. A value network
configuration is not unique since different actors could take up
different roles [9]. We argue that the value streams in a value
network configuration should be visualised between actors, as



applied in VNA [1]. In contrast to the e3 value model, value
streams between internal activities are not depicted, since they
do not represent a transfer of ownership [8].

C. Economic viability through scenarios

All of the compared frameworks recognize the usefulness of
scenarios to capture possible future changes of the value net-
work. These scenarios represent different versions of a value
network based on giving a value to one or more parameters.
The e3 value model however solely uses these parameters to
determine the economic viability of the network in quantitative
numbers [7]. This economic viability is determined by the
actors’ profitability, which is calculated by identifying their
costs and revenues in the value network [7].

D. Two types of change

An examination of the e3 value model puts forward
that there are two types of change in a value network: a
change in the structure of the value network, such as actors
(dis)appearing, and a change of its economic viability [7].
However, the existing frameworks are inherently static and
none of them visualises these changes.

III. VISUALISING A DYNAMIC VALUE NETWORK
CONFIGURATION

This section first explains the methodology to visualise
a dynamic value network configuration, then illustrates this
methodology with an example and discusses the library used
for its implementation.

A. Methodology

By adding time to the representation of a value network con-
figuration, we obtain a dynamic value network configuration.
This makes it possible to compare the network at different
points in time and visualise the two types of change during
the transitioning. This principle is illustrated in figure 1. For

Fig. 1. The principle of a dynamic value network configuration [2].

the structural change of a value network, it is important to
identify the appearance and disappearance of value streams
and actors. The network should automatically rearrange itself
to its new structure when transitioning from one time period
to another. In order to visualise the change of the economic
viability of the network, the following notation is proposed.

• The size of an actor is scaled with the profit the actor
makes in a certain year. Actors with a positive profit are

coloured green while actors with a negative profit are
coloured red.

• Likewise, the size of monetary value streams (black) is
scaled with their value.

• The roles of an actor are not directly visualised in a value
network configuration and therefore no special notation
for their change is used. They are, however, made visible
in tabular form by clicking on a node in the network.

The profit of an actor, the value of a monetary stream and
the cost of a role are called the economic indicators of the
network in the rest of this work.

B. Example: value network configuration Telenet and Base

Figure 2 illustrates this dynamic notation with a fictitious
example in the telecommunications industry. In 2015, Telenet
offered their clients a triple play service: broadband internet,
television and land-line telephony. In 2016, Telenet acquired
Base and now also offers mobile telephony (quadruple play).
This acquisition could result the next year in both a higher
profit for Telenet and a higher value streams between Telenet
and its clients.

Fig. 2. Fictitious example of the dynamic value network configuration of
Base and Telenet in 2015 (left) and 2016 (right)

C. Implementation in D3

To implement the proposed dynamic notation, a comparison
of four JavaScript libraries has been conducted by studying
their online documentation and implementing a prototype.
Although D31 has the steepest learning curve of all considered
libraries, it is selected for the implementation. The main
reasons for this choice are D3’s flexibility, active online
community and native support for animations.

IV. ARCHITECTURAL DESIGN

The tool for DVNA is designed as a web application
consisting of a server-side and a client-side. This architecture
is a consequence of the necessity to integrate with an existing
Java backend and to perform client-side visualisations in
JavaScript. The interaction between the client and server is
relatively simple: the client performs a REST2 call with an

1https://d3js.org/
2Representational state transfer [6]



identification of a dynamic value network configuration and
the server answers this call with the corresponding network in
JSON format.

The server-side of the web application has a layered archi-
tecture of which the most important one is the domain layer.
This layer consists of a set of classes and relationships (figure
3), which represent a dynamic value network configuration
and are responsible for calculating the economic indicators of
the network before sending it to the client.

DynamicValue
Network

Configuration
Actor

Role

ValueStream

<<Enumeration>>

ActorType

<<Enumeration>>

ValueStreamType

1

*

1

*

1 *
1

1

*

BEMESModel

1

1

0 .. 1

0 .. 1

<<Enumeration>>

BEMESModelType

Fig. 3. UML class diagram of the entities representing a dynamic value
network configuration

When a dynamic value network configuration is requested,
each actor of the value network first calculates its total
cost by consulting the cost of its own roles and outgoing
monetary value streams. Secondly, each actor calculates its
total revenue resulting from incoming monetary value streams.
The distinction between incoming and outgoing value streams
is made possible by having two distinct associations between
the classes Actor and ValueStream. Provided with its total cost
and revenue, an actor finally calculates its profit.

The cost of a role or a monetary value stream can either
be a fixed value or the result of a calculation. The use of
detailed cost and revenue modelling is made possible through
interaction with an existing tool from the techno-economic
group within Internet and Data Lab (IDLAB-TE) (this tool is
called BEMES [3], [4], [11]).

V. USE CASES

Two use cases have been evaluated by the tool for dynamic
value network analysis in order to demonstrate its capabilities.
The first use case is about Netflix, an American company
specialized in online video streaming. Netflix migrated its
servers to the cloud, it rolled out its own content delivery
network and it has recently started producing its own TV
shows. The use case clearly demonstrates the possibilities to
analyse the effect of these three changes on the structure and
economic indicators of Netflix’ value network configuration.
The second use focuses on the value network configuration of
a low cost carrier (f.e. Rynair or easyJet). It reveals the impact
that aggressively lowering the ticket price has on the economic
indicators of the network. Both use cases also demonstrate the

possibility to integrate with the existing tool from IDLAB-TE
to calculate the cost of roles and the value of monetary value
streams.

VI. SUMMARY AND FUTURE WORK

In this thesis, a tool for dynamic value network analysis has
been developed. The purpose of this tool is to visualise the
impact of change on the value network. A literature review
identified the best practises of the existing frameworks and
the two types of change in a value network: the structure of a
value network and its economic indicators. These economic
indicators are the cost of a role, the value of a monetary
stream and the profit of an actor. A model has been devel-
oped to calculate these economic indicators and includes the
possibility to use existing modelling languages for detailed
cost and revenue modelling. The methodology for dynamic
value network analysis consists of comparing the network
at different points in time. During the transitioning between
these time periods, the network automatically rearranges itself
to its new structure and the change in economic indicators
is visualised by a dynamic notation. Actors are scaled by
their profit and monetary value streams are scaled by their
value. The tool has been applied on two use cases and thereby
successfully demonstrated its capabilities.

Future work includes extending the tool to support both
scenario and sensitivity analysis. Scenario analysis could make
it possible to compare different scenarios of a value network
configuration in a certain year, on top of comparing different
versions of a value network in each year. By supporting
sensitivity analysis, the tool could be used to analyse the
impact of risk on the value network configuration.
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1 Inleiding en motivatie

De traditionele manier van waarde creëren is een lineaire keten van activitei-
ten binnen één bedrijf. Tegenwoordig zijn er echter veel meer externe spelers
betrokken bij het proces van waardecreatie. Waardenetwerken zijn een hulp-
middel om inzicht te geven in dit proces. Deze diagrammen visualiseren hoe de
verschillende spelers op de markt waarde creëren door interacties aan te gaan.

Een begrip dat dicht aanleunt bij waardenetwerken is het business model van
een bedrijf. Een consensus over de definitie van beide begrippen en het ver-
band ertussen is er niet. Daarvan getuigen de vele wetenschappelijke (en niet
wetenschappelijke) onderzoeken die sinds midden jaren ’90 explosief in aantal
zijn toegenomen [60]. De meeste werken proberen de termen te definiëren of een
raamwerk te voorzien om ze (grafisch) voor te stellen. Naast de explosie van
literatuur, zijn er nog twee andere tendensen zichtbaar in de literatuur.

In de vroegere traditionele bedrijfswereld, gekenmerkt door stabiliteit en lage
competitiedrang, werden de bedrijfsprocessen nog rechtstreeks uit de bedrijfs-
strategie afgeleid [2]. In de digitale bedrijfswereld, die gekenmerkt is door zijn
complexiteit, hoge mate van onzekerheid en competitie, is het business model
een tussenlaag tussen de bedrijfsstrategie en de bedrijfsprocessen. Een bedrijfs-
proces is een verzameling van taken om een product of dienst te produceren en
de bedrijfsstrategie is het plan van een bedrijf om zijn doelstellingen te bereiken.

Daarnaast is het belangrijkste doel van een business model het weergeven van
de bedrijfslogica en daarvoor ziet de literatuur het waardenetwerk van een be-
drijf steeds meer als een deel van het business model [22]. De verschillende
interpretaties van business models in de literatuur gaan van firm-centred tot
network-centred. Deze concentreren zich respectievelijk op één bedrijf of nemen
ook alle andere betrokken spelers in beschouwing.

De twee bovenstaande perspectieven worden in dit eindwerk gebruikt om een
onderscheid te maken tussen een business model en een waardenetwerk. Een
business model is firm-centred en een waardenetwerk is network-centred. Het
waardenetwerk wordt dus niet gezien als deel van een business model. De ver-
schillende business models van bedrijven maken juist deel uit van waardenet-
werken door met elkaar interacties aan te gaan.

Voor beide concepten bestaan er heel wat voorstellingswijzen in de literatuur.
Dit onderzoek richt zich in de eerste plaats op de voorstellingswijzen van waar-
denetwerken. Maar omdat business models er deel van uitmaken, komen ook
hiervan twee voorstellingswijzen aan bod.

De bestaande voorstellingswijzen van waardenetwerken tonen echter op een sta-
tische wijzen hoe bedrijven samen waarde creëren. Bedrijven moet hun bedrijfs-
strategie aanpassen aan bijvoorbeeld demografische, politieke, technologische of
klimatologische veranderingen. Een bepaalde bedrijfsstrategie zal zich uiten in
een bepaald business model en bijgevolg ook invloed hebben op het waardenet-
werk waar het business model deel van uitmaakt. De waardenetwerken van de

1



telecomsector zijn dynamisch door de snelle veranderingen die zo kenmerkend
zijn voor deze sector. De onderzoeksvraag die in dit eindwerk centraal staat is
dan ook hoe we deze veranderende waardenetwerken visueel kunnen voorstellen.
Om dit doel te realiseren, bestaat dit werk uit drie grote delen.

Allereerst wordt een overzicht gegeven van de bestaande voorstellingswijzen en
hun best practices. Een eerste bijkomende onderzoeksvraag van dit eindwerk
luidt dan ook: ‘Wat zijn de bestaande voorstellingswijzen van waardenetwer-
ken?’. Deze best practices worden samengebracht om een tool te ontwikkelen
om dynamische waardnetwerken te visualiseren en analyseren. De tool heeft
interactie met de bestaande code voor inkomsten- en kostenmodellering van de
techno-economische groep binnen het Internet and Data Lab (IDLAB-TE). Tot
slot wordt deze tool toegepast op één of meerdere casestudies om een analyse
te maken van de impact van verandering op hun waardenetwerken. Een tweede
bijkomende onderzoeksvraag van dit eindwerk is dus: ‘Wat is de impact van
verandering op het waardenetwerk?’.
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2 Literatuurstudie van de bestaande raamwer-
ken

In deze paragraaf wordt een literatuurstudie uitgevoerd van een aantal be-
staande raamwerken om business models en waardenetwerken voor te stellen, te
analyseren en te optimaliseren. Er wordt vooraf een onderscheid gemaakt tussen
enerzijds de voorstellingswijzen van business models en anderzijds de voorstel-
lingswijzen van waardenetwerken. Deze onderscheiden zich van elkaar omdat ze
zich respectievelijk richten op één bedrijf of de samenwerking en uitwisselingen
tussen verschillende actoren. Bij de bespreking van deze raamwerken geven we
steeds een overzicht van de belangrijkste bouwstenen ervan, een voorbeeld van
het raamwerk toegepast op een casestudie en een kritische reflectie. De casestu-
die die hierbij gebruikt wordt is Netflix en wordt daarom als eerste toegelicht.
Bij de kritische reflectie wordt steeds het nut van het raamwerk, de sterke en de
zwakke punten en het belang voor de dynamische voorstelling van waardenet-
werken benadrukt. Tenslotte eindigt deze paragraaf met een vergelijking van
deze verschillen raamwerken en een opsomming van de best practices voor de
dynamische voorstelling van waardenetwerken.

2.1 Casestudie Netflix

De casestudie van Netflix wordt gebruikt bij de bespreking van de verschillende
raamwerken en wordt daarom eerst hier kort toegelicht. Netflix is een Ameri-
kaans bedrijf opgericht in 1997. Oorspronkelijk leende Netflix alleen dvd’s uit
per post, had het dus geen filialen en kon zijn producten hierdoor goedkoper
aanbieden dan zijn toenmalige Amerikaanse rivaal Blockbuster [20, 45]. Afhan-
kelijk van het soort abonnement konden klanten een welbepaald aantal dvd’s
voor een onbepaalde tijd lenen [20, 45]. Gebruikers hadden daardoor niet te ma-
ken met boetes wegens het te laat terugbrengen van hun dvd’s [20, 45]. Netflix
bood meer gebruikersgemak dan Blockbuster en deze verloor dan ook de strijd
tegen Netflix [20, 45]. Sinds 2007 leent Netflix niet alleen dvd’s uit maar streamt
het ook media tot bij zijn klanten. Anno 2016 heeft Netflix een ruim assortiment
van films, series en documentaires en is het actief in 190 landen met meer dan
93 miljoen klanten1. Sinds 2014 is Netflix ook in België actief als streaming-
dienst, dvd’s per post bezorgen is nog steeds enkel beschikbaar in de Verenigde
Staten. Voor zijn streamingdienst rekent Netflix zijn klanten een maandelijks
bedrag aan. Het goedkoopste abonnement in België bedraagt e7,992. Telenet
Play en Belgacom’s Movie & Series pas zijn vergelijkbare alternatieven van de
traditionele telecomoperatoren en kosten op het moment van schrijven respec-
tievelijk e10 en e9,95 per maand3. Netflix blijft dus nog steeds een prijskraker.
Naast een uitstekende prijs, staat ook de gebruikerservaring centraal bij Net-
flix. Dat wordt op twee verschillende manieren gerealiseerd. Ten eerste heeft
Netflix zijn eigen aanbevelingssysteem om de klanten media aan te bieden op
basis van eerdere beoordelingen. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van een
algoritme dat de ‘Netflix Prize’ gewonnen heeft [36]. Dit was een open wedstrijd
om het bestaande algoritme van Netflix te verslaan met als beloning 1.000.000

1Jaarverslag Netflix 2016 https://ir.netflix.com/annuals.cfm
2Prijs bekomen via https://www.netflix.com/be/
3Prijzen bekomen via respectievelijk www.proxmimus.be en www.telenet.be
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$ [36]. Netflix biedt daarnaast de mogelijkheid om niet alleen on demand maar
ook anywhere te kijken in tegenstelling tot de traditionele lineaire TV kanalen
aangeboden door Belgacom en Telenet. Dankzij de app van Netflix kunnen
we TV kijken op de computer, smart-tv, smartphone, Xbox, Playstation, Wii,
enzovoort. Meer informatie over Netflix komt nog aan bod in de casestudie in
hoofdstuk 5.

2.2 Voorstellingswijzen van business models en waarde-
netwerken

In deze paragraaf worden vier raamwerken besproken die tonen hoe waarde
wordt gecreëerd. De eerste twee raamwerken zijn de value chain (waardeketen)
van Porter en het Business Model Canvas (BMC) van Osterwalder. Deze raam-
werken zijn firm-centred en vallen onder de interpretatie van het business model
die in dit werk gehanteerd wordt. Daarna komen het value network diagram van
Allee en het e3 value model van Gordijn en Akkermans aan bod. Deze laatste
twee raamwerken zijn network-centred en worden als mogelijke voorstellingswij-
zen van waardenetwerken beschouwd.

2.2.1 Waardeketen van Porter

Porter onderzoekt in zijn werk hoe bedrijven een concurrentievoordeel bekomen
[49]. Hij stelt vast dat we dit concurrentievoordeel niet kunnen vatten door het
bedrijf als één geheel te beschouwen. Daarom introduceerde Porter in 1985 het
concept van een waardeketen. Een waardeketen is een verzameling van acti-
viteiten die teruggevonden worden binnen één bedrijf. Door het bedrijf op te
delen in zijn strategisch relevant activiteiten, kan de oorsprong van een concur-
rentievoordeel en mogelijkheden tot verbetering ervan vastgesteld worden. Door
het doorlopen van deze keten van activiteiten wordt waarde toegevoegd aan de
producten of diensten die een bedrijf aanbiedt.

Vooraleer de verschillende bouwstenen van de waardeketen besproken worden,
geeft de volgende paragraaf meer toelichting over de strategieën die Porter er-
kent om een concurrentievoordeel te bekomen. Na de bespreking van de bouw-
stenen wordt de waardeketen gesitueerd binnen het waardesysteem. Tenslotte
wordt er nog dieper ingegaan op de verbindingen binnen het waardesysteem en
het gebruik van scenariovariabelen. Deze paragraaf eindigt met een besluit en
kritische reflectie over de waardeketen.

2.2.1.1 Drie generieke strategieën

Het verhogen van het concurrentievoordeel kan volgens Porter bereikt worden
door één van de volgende drie verschillende strategieën te volgen. Elk van
deze drie strategieën uit zich voor een bedrijf in een specifieke configuratie van
activiteiten die teruggevonden worden in Porter’s waardeketen.

1. Kostenleiderschap: Door een lage kostprijs te verkrijgen voor het product
valt de verkoopprijs lager uit dan de concurrentie.

2. Productdifferentiatie: Een beter product aanbieden dan de concurrentie,
waardoor de klanten bereid zijn er meer voor te betalen.
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3. Focus op een nichemarkt: Beter voldoen aan de behoeften van de klanten
uit een klein marktsegment.

2.2.1.2 Bouwstenen van de waardeketen

Porter maakt een onderscheid tussen primaire en secundaire activiteiten. De
primaire activiteiten voegen effectief waarde toe aan het product en zijn di-
rect gelinkt aan de productie, levering, verkoop, enzovoort van een product of
dienst. Ze kunnen onderverdeeld worden in de vijf domeinen zichtbaar in fi-
guur 1: inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales,
en service. De secundaire activiteiten ondersteunen de primaire activiteiten.
In de secundaire activiteiten vinden we terug: organization, human resources,
technology en purchasing. Er is ook een derde concept opgenomen in dit model
namelijk de marge van de organisatie. Dit is de nettowinst ofwel het verschil
tussen de opbrengt en de kosten van een organisatie. In figuur 1 zien we een
blanco waardeketen van Porter en de waardeketen toegepast op Netflix staat in
bijlage A.3.

2.2.1.3 Waardeketen binnen het waardesysteem

De waardeketen van een organisatie maakt deel uit van een value system (waar-
desysteem) zoals te zien is in figuur 1. Een waardeketen zelf beschouwt alleen
hoe waarde wordt gecreëerd in een bedrijf maar het waardesysteem daarentegen
kijkt over de grenzen van een bedrijf heen. De waarde van een product of dienst
kan immers ook gecreëerd worden door activiteiten van andere organisaties. Zo
zijn er waardeketen van de toeleveranciers (upstream) en waardeketens van ka-
nalen op weg naar de kopers (downstream). Tot slot komt het product of dienst
in de waardeketen van de klant terecht. Doordat het waardesysteem ook twee
soorten externe partners erkent (de toeleveranciers en de klanten) is het strikt
gezien geen firm-centred voorstellingswijze meer.

2.2.1.4 Verbindingen in de waardeketen

Volgens Porter zijn niet alleen de verschillende activiteiten maar ook de linkages
(verbindingen) hiertussen (ook met andere waardeketens) de oorzaak van het
concurrentievoordeel van een bedrijf. Deze verbindingen zijn het verband tus-
sen de wijze waarop een activiteit wordt uitgevoerd en de kost of uitvoering van
een andere activiteit. De meest voor de hand liggende verbindingen bevinden
zich tussen de primaire en secundaire activiteiten en worden voorgesteld door
de stippellijnen in de lege waardeketen van figuur 1.

Dit kan gëıllustreerd worden met een voorbeeld uit Porter zijn boek: een duurder
productieproces, betere materiaalspecificatie en een strengere inspectie van het
productieproces (operations) kan leiden tot een daling in kosten voor dienstver-
lening (service). Door deze verbindingen te optimaliseren in overeenstemming
met de gekozen bedrijfsstrategie bekomen bedrijven een concurrentievoordeel.

Tot slot erkent Porter dat er informatiestromen moeten plaatsvinden vooraleer
we gebruik kunnen maken van deze verbindingen en dat informaticasystemen
hierin een belangrijke rol spelen. Porter identificeert ook één specifiek soort
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Figuur 1: Waardesysteem en waardeketen van Porter [44, 49]

verbindingen die hij benoemt als intangible interrelationships. Dit slaat op de
overdracht van kennis en expertise over de kost en productdifferentiatie van
activiteiten tussen verschillende maar gelijkaardige waardeketens.

2.2.1.5 Scenario’s opstellen op basis van variabelen

Porter erkent in zijn werk dat bedrijven geconfronteerd worden met onzekerheid
over hoe de structuur van een bepaalde industrie zal veranderen in de toekomst.
Deze structuur is dus niet statisch maar dynamisch. Om in de gekozen bedrijfs-
strategie rekening te houden met deze onzekerheid maakt Porter gebruik van
scenario’s. Deze scenario’s worden geconstrueerd voor een bepaalde industrie
en geven een idee van een mogelijke toekomstige structuur ervan. Ze houden
niet alleen rekening met bijvoorbeeld economische, politieke of technologische
factoren maar ook met het gedrag van de concurrenten. Dit is Porter’s definitie
van een scenario:

“A scenario is an internally consistent view of what the future might
turn out to be” [49].
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Om verschillende scenario’s op te stellen, wordt er gebruikt gemaakt van scenario
variabelen. De scenario variabelen worden ook de onzekere elementen van een
bepaalde industrie genoemd. Deze worden gëıdentificeerd per industrie via drie
verschillende manieren:

1. Opsommen van de mogelijke tendensen

2. De evolutionary forces4

3. Het vijfkrachtenmodel van Porter5

Belangrijk hierbij is dat de variabelen volledig onafhankelijk zijn en dus niet van
andere scenario variabelen afhangen. Bij elke scenario variabele moet men zich
daarom afvragen welke factoren deze variabele bëınvloedt. Bij onafhankelijke
scenario variabelen zijn dit alleen maar causale factoren en dus geen andere
scenario variabelen. Op basis van kwalitatieve assumpties i.v.m. de waarde van
deze scenario variabelen worden dan de verschillende scenario’s geconstrueerd.
Vervolgens reikt het werk van Porter vijf mogelijke strategieën aan om met deze
scenario’s rekening te houden. Een voorbeeld van zo een strategie is de bedrijfs-
strategie afstemmen op het meest waarschijnlijke scenario.

Een voorbeeld uit de industrie die zich bezighoudt met de productie van ket-
tingzagen maakt het één en ander duidelijk [49]. Voor de jaren ’70 werden
kettingzagen hoofdzakelijk verkocht aan professionele gebruikers zoals boeren
en houthakkers. Na de jaren ’70 was er een explosieve groei doordat ook thuis-
gebruikers kettingzagen begonnen te kopen. Een voorbeeld van een scenario
variabele is hier de vraag naar kettingzagen voor thuisgebruikers. Deze onze-
kerheid valt onder de kracht ‘de macht van de afnemers’. De causale variabelen
dit o.a. bepalen zijn de energieprijzen, het aantal nieuwe huishoudens met een
houtkachel, enzovoort. Een voorbeeld van een afhankelijke onzekerheid is hier
het toekomstig aantal advertenties op tv en radio. Dit hangt in grote mate
afhangt van de vraag naar kettingzagen voor thuisgebruikers en is dus geen
onafhankelijke scenario variabele.

2.2.1.6 Besluit en kritische reflectie waardeketen

1. Dankzij de waardeketen van Porter kunnen we in kaart brengen welke
activiteiten aan de oorsprong liggen van het concurrentievoordeel van een
onderneming. Het is een hulpmiddel om mogelijkheden tot verbetering
en behoud ervan te vinden en het bevordert zo de overgang van strategie
naar implementatie [24].

2. Hoewel Porter het belang van de verbanden (en informatiestromen) tussen
de verschillende activiteiten binnen één waardeketen en die tussen activi-
teiten van de waardeketen van de kopers en de leveranciers wel erkent,
geeft hij ze niet grafisch weer in zijn keten. We krijgen dus geen zicht op
de waardeuitwisselingen die plaatsvinden binnen één waardeketen of tus-
sen verschillende waardeketens. Van een echt waardenetwerk is nog geen
sprake, daarvoor is het model teveel toegespitst op één bedrijf.

4De evolutionary forces van Porter staan in bijlage A.2
5De vijf krachten van Porter staan in bijlage A.1
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3. In de waardeketen wordt naast de klanten maar één soort partner, namelijk
de leveranciers herkend (via de procurement activiteit).

4. Om de invloed van verandering op de structuur van een bepaalde industrie
vast te leggen, identificeert Porter voor die industrie een aantal onafhan-
kelijke parameters (benoemd als scenario variabelen). Door de waarde van
deze parameters te veranderen bekomt men verschillende scenario’s. De
waarde van deze parameters wordt bepaald door causale factoren.

2.2.2 Business model canvas van Osterwalder

Het BMC is een raamwerk om business models te ontwerpen, beschrijven en
analyseren. Het is gebaseerd op de Business Model Ontology (BMO)6 van Os-
terwalder [14]. Osterwalder definieert samen met Pigneur een business model
als volgt:

“A business model describes the rationale of how an organization
creates, delivers, and captures value” [47].

2.2.2.1 De negen bouwstenen van het business model canvas

In hun raamwerk beschrijven Osterwalder en Pigneur de negen bouwstenen die
tonen hoe een bedrijf waarde kan creëren. Deze negen bouwstenen vallen onder
vier hoofddomeinen van zaken doen. Hieronder worden deze domeinen samen
met de bijhorende bouwstenen opgesomd, daarna worden de bouwstenen in
detail besproken.

1. Customers: customer relationships, customer segments en channels

2. Offer : value proposition

3. Financial viability : cost structure en revenue streams

4. Infrastructure: key partners, key activities en key resources

De customer segments beschrijft de verschillende doelgroepen die het bedrijf
met zijn producten of diensten wil bereiken en bedienen. De value proposition
beschrijft de waarde van een product of dienst voor een bepaald customer seg-
ment. Value proposition is tevens de enigste bouwsteen van het hoofddomein
offer. De channels zijn de verkoopkanalen waarmee het bedrijf zijn value propo-
sition aan zijn klanten kan brengen. De customer relationships zijn de klanten-
relaties die het bedrijf tot stand brengt met bepaalde customer segments. De
revenue streams zijn de geldstromen die het bedrijf genereert uit zijn customer
segments. De key resources zijn de belangrijkste middelen en mensen die het
bedrijf nodig heeft. De key activities zijn de belangrijkste activiteiten die het
bedrijf moet uitvoeren om te zorgen dat haar business model succesvol is. De
key partnerships zijn het netwerk van leveranciers en partners. De cost struc-
ture tenslotte beschrijft alle kosten die voorkomen tijdens de werking van het
business model.

6Voor een ontologie gebruikt Osterwalder in zijn werk de definitie van Gruber, namelijk
een expliciete specificatie van een conceptualisering [34]. Een conceptualisering is een inten-
tionele semantische structuur die de impliciete regels vastlegt die de structuur van een stuk
werkelijkheid beperkt [28].
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Figuur 2: Business model canvas toegepast op Netflix, origineel afkomstig van
[47]

In figuur 2 zien we een voorbeeld van een ingevulde BMC voor Netflix. Ge-
woonlijk drukken bedrijven een lege BMC af op een groot oppervlak en bepalen
in groep de verschillende elementen die ze dan op Post-it R© notes schrijven en
bij de juiste bouwsteen kleven.

2.2.2.2 Scenario’s opstellen op basis van criteria

Het gebruik van scenario’s bij het BMC is gelijkaardig aan dat van Porter. Het
business model van een onderneming opereert in een bepaalde omgeving geken-
merkt door onzekerheid, toenemende complexiteit en kans op verstoring van de
markt door nieuwe value propositions, enzovoort. Bij het BMC worden er vier
domeinen beschreven waarin uitwendige krachten actief zijn. De domeinen die
het BMC beschrijft zijn: key trends, industry forces, macro-economic forces en
market forces en zijn zichtbaar in bijlage A.5. De evolutionary forces en het
vijfkrachtenmodel van Porter vinden we hierin terug. Door deze krachten te
onderzoeken komt men tot twee of meer variabelen, die men hier benoemd als
‘criteria’. Op basis van assumpties over de waarde van deze criteria bekomt men
een aantal scenario’s. Voor elk scenario worden dan een overeenkomstig BMC
opgesteld. Doorheen de tijd bekomt men ten gevolge van de veranderende om-
geving dus verschillende versies van het BMC. Dit principe wordt gëıllustreerd
door de figuur in bijlage A.6.

2.2.2.3 Besluit en kritische reflectie BMC

1. Het BMC is een tool om de verschillende onderdelen van een bedrijf in
beeld te brengen, te ontwerpen en te analyseren.

2. Net zoals bij de waardeketen is het BMC gericht op één bedrijf. Ook
hier worden er geen waardeuitwisselingen tussen de bouwstenen of met de
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andere bedrijfspartners grafisch weergegeven. Wel worden de externe part-
ners en de klanten respectievelijk vermeld in de key partners en customers
[24].

3. Het BMC kan helpen bij de identificatie van de waardestromen tussen een
bedrijf en zijn betrokken actoren [22]. De waardestromen naar de klanten
worden teruggevonden in de bouwsteen value proposition en het geld dat
het bedrijf daarvoor ontvangt staat onder de bouwsteen revenue streams.
Als er een vervolgens een BMC opgesteld wordt voor elk van de actoren
uit de key partners van het bedrijf, dan wordt in die verschillende BMC’s
onder de bouwsteen value proposition de waardestroom teruggevonden die
het bedrijf van zijn key partners ontvangt. De prijs die het ontvangende
bedrijf daarvoor betaalt staat in zijn cost structure van zijn eigen BMC
en in de revenue stream van het BMC van zijn partner.

4. Elk business model opereert in een bepaalde omgeving die gekenmerkt is
door verandering. Als we deze externe factoren onderzoeken komen we zo
tot een aantal ‘criteria’. Op basis van assumpties over de waarde van deze
criteria, worden verschillende scenario’s geconstrueerd.

2.2.3 Value network analysis van Allee

Zoals we gezien hebben in paragraaf 2.2.1 wordt volgens Porter waarde gecreëerd
door het doorlopen van de waardeketen en focust hij zich alleen op hoe bedrijven
een concurrentievoordeel bekomen. Verna Allee daarentegen onderzoekt in haar
werk hoe waarde wordt gecreëerd [3]. De waardeketen is volgens Allee ontstaan
in het industriële tijdperk, is lineair en niet geschikt om te begrijpen hoe waarde
wordt gecreëerd in de moderne ‘kenniseconomie’. Ook het werk van Bovet en
Martha erkent dat de traditionele waardeketen stug, traag en lineair is [11]. In
plaats daarvan wordt in ook in dit laatste werk gesproken van van value nets of
waardecreërende netwerken van bedrijven, leveranciers en klanten.

Porter richt zich in zijn waardeketen (bijna) alleen op goederen, diensten en
inkomsten. Allee benoemt dit als materiële stromen en herkent daarnaast ook
nog immateriële stromen als een andere vorm van waardeuitwisselingen. Voor-
beelden van dit laatste zijn: uitwisseling van strategische informatie, technische
kennis, kennis van productie, loyaliteit van de klant, gemeenschapsgevoel van
de klant, reputatie, enzovoort. Deze waardestromen geeft Allee grafisch weer in
een waardenetwerk.

Met behulp een waardenetwerk kunnen we de waardestromen in een organisa-
tie visualiseren. We vinden drie elementen in deze waardenetwerken, namelijk
roles, transactions en deliverables [4, 5]. Deze drie elementen zijn zichtbaar in
figuur 3. De ovalen stellen de roles voor, dat zijn de knooppunten van het net-
werk. Rollen worden uitgeoefend door participants of actoren in verschillende
activiteiten. Participants zijn dus mensen of groepen van mensen die activi-
teiten ondernemen, beslissingen maken, waarde toevoegen en deelnemen aan
transacties. Transacties worden voorgesteld door pijlen van één role naar een
andere. Tijdens eens transactie verplaatsen deliverables zich volgens de richting
van de pijl. Transacties zijn tijdelijk en van voorbijgaande aard. De deliverables
zijn de effectieve ‘dingen’ die uitgewisseld worden. Zoals reeds gezegd kan dit
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tangible of intangible zijn. Als een transactie resulteert in een andere transactie
die terugkomt, spreekt van allee van een value exchange (waardeuitwisseling).

Figuur 3: Drie componenten van een waardenetwerk [3]

Voor de volledigheid wordt nog eens de definitie van een waardenetwerk volgens
Allee gegeven. In deze definitie komt de dynamiek van de waardeuitwisselingen
naar boven. De waardeuitwisselingen tussen rollen zijn volgens Allee dus niet
statisch maar dynamisch.

“A value network is a web of relationships that generates econo-
mic value and other benefits through complex dynamic exchanges
between two or more individuals, groups or organizations. Any or-
ganization or group of organizations engaged in both tangible and
intangible exchanges can be viewed as a value network, whether pri-
vate industry, government or public sector” [4].

Figuur 4 toont een voorbeeld van Allee’s waardenetwerk toegepast op Netflix.
Merk op dat er typisch verschillende soort pijlen of kleuren worden gebruikt om
materiële stromen van de immateriële te onderscheiden. De volle pijlen stellen
hier de materiële stromen voor en de gestreepte de immateriële. Een voorbeeld
van een immateriële waardestroom zijn de recensies die Netflix ontvangt van
zijn klanten. Op basis van deze recensies geeft Netflix zijn klanten persoonlijke
aanbevelingen, een immateriële waardestroom van Netflix naar de klanten. Voor
meer informatie over de casestudie Netflix en de gebruikte afkortingen verwijzen
we terug naar hoofdstuk 2.1. De actoren en waardestromen uit figuur 4 die daar
nog niet besproken werden, komen aan bod in hoofdstuk 5.
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Figuur 4: Allee’s waardenetwerk van Netflix [3]

2.2.3.1 Value network analysis

Met behulp van een waardenetwerk kunnen er drie verschillende analyses uitge-
voerd worden, we spreken dan ook van Value Network Analysis (VNA). Namelijk
een exchange analysis, een impact analysis en een value creation analysis [4].
Op basis van deze analyses kan een strategische analyse uitgevoerd worden.

Exchange analysis

Ten eerste is er de exchange analysis, daarin wordt het patroon van uitwisse-
lingen in het netwerk onderzocht. We controleren of er een evenwicht is tussen
materiële en immateriële stromen in het netwerk. Ook de wederkerigheid van de
participants kan onderzocht worden en de aanwezigheid van zwakke of ineffec-
tieve schakels. Zo kan waarde bijvoorbeeld ergens toekomen maar niet verder
uitgewisseld worden. Men spreek van value ‘dead’ ends.

Impact analysis

Ten tweede is er de impact analysis. Hierin wordt onderzocht hoe elke participant
waarde creëert uit zijn ontvangen inputs. Voor elke input die een participant
ontvangt wordt de activiteit die de input teweegbrengt achterhaald. Zo wordt
de positieve of negatieve impact op de materiële en immateriële activa van het
bedrijf en daaruit de totale kosten en baten van de input bepaald. De gebruikte
indicatoren voor elke input zijn dus cost/risk en het benefit. Hieraan kent men
typisch één van de volgende drie waarden aan toe: laag, middelmatig of hoog.
Een impact analysis kan overzichtelijk in een tabel weergegeven worden. Een
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voorbeeld hiervan staat in bijlage A.7. Het doel hiervan is manieren te vinden
om de totale kosten van een input te verminderen en de voordelen te verhogen.

Value creation analysis

Ten slotte rest nog de value creation analysis. Deze analyse is gelijkaardig aan de
impact analysis. Daarin wordt onderzocht hoe elke participant waarde toevoegt
aan het netwerk. Nu worden voor elke participant echter alle outputs onder-
zocht. Opnieuw bepalen we de kosten en baten voor elke output. Er wordt
onderzocht welke activiteiten er bij elke output komen kijken om de waarde
ervan te verhogen. Ook waardeomzettingen kunnen via een value creation ana-
lysis bepaald worden. Een voorbeeld van een value creation analysis staat in
bijlage A.8.

2.2.3.2 Besluit en kritische reflectie VNA

1. Allee’ waardenetwerken visualiseren hoe organisaties waarde creëren door
relaties aan te gaan met andere organisaties. We krijgen een duidelijke
overzicht van niet alleen de tangible maar ook de intangible waardestromen
tussen verschillende rollen die actoren daarvoor opnemen.

2. Organisaties oefenen rollen uit door verschillende activiteiten uit te voeren.
Een overzicht van de activiteiten en de waardestromen ertussen krijgen we
niet te zien.

3. Dankzij drie verschillende soorten analyses kunnen we inzicht krijgen in
het waardenetwerk van organisaties en eventuele mogelijkheden tot ver-
betering opsporen. De parameters die gebruikt worden in deze analyse
zijn cost/risk en het benefit (zowel tangible als intangible) die de activiteit
geassocieerd met een input of output teweegbrengt.

4. Allee definieert een waardenetwerk als dynamische uitwisselingen van ma-
teriële en immateriële stromen (zie definitie 2.2.3). Waardenetwerken zijn
echter niet alleen dynamisch in hun waardeuitwisselingen [44]. Het waar-
denetwerk kan ook in zijn geheel veranderen. Daarnaast kunnen ook de
activiteiten uitgevoerd binnen een rol meer of minder waarde creëren.
Hierdoor zal het belang van een rol dus toe- of afnemen.

2.2.4 E3 value model

Het e3 value model is ontwikkeld door Gordijn en Akkermans als raamwerk om
innovatieve e-commerce7 ideeën te ontwerpen en analyseren [29, 31, 32]. Dit zijn
ideeën die een value proposition op de markt brengen dat tot dan toe onbekend
was. Onderzoek stelde vast dat in de late jaren ’90 zeer veel e-business models
onsuccesvol bleken [50]. Een oorzaak hiervan is het gebrek aan een winstge-
vende en duidelijke value proposition voor de klanten. Een ander probleem
met e-commerce ideeën is dat ze vaak vaag en onduidelijk geformuleerd zijn.
Het e3 value model daarentegen leidt tot een gemeenschappelijke visie tussen
de verschillende stakeholders want zij interpreteren de grafische notatie van dit

7E-commerce is een onderdeel van e-business. E-commerce slaat op commerciële transac-
ties tussen ondernemingen en/of klanten via het internet.
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model op dezelfde wijze. Daarnaast biedt het model ook de mogelijkheid tot een
evaluatie en analyse van de potentiële winstgevendheid van het idee. Om deze
laatste twee doelstellingen te bereiken, wordt gebruik gemaakt van scenario’s
die grafisch weergegeven worden via een Use Case Map (UCM).

In de volgende paragraaf worden de verschillen standpunten van het model kort
toegelicht. Daarna worden de bouwstenen van het value viewpoint besproken.
Tenslotte wordt het gebruik van profitability sheets en scenario’s toegelicht en
een kritische reflectie op het model gegeven.

2.2.4.1 Verschillende standpunten van het e3 value model

Het e3 value model kan een e-commerce idee tonen vanuit drie verschillende
standpunten. Elk standpunt is gericht op een bepaalde doelgroep van de stake-
holders van het e-commerce idee.

Het business process viewpoint toont de verschillende bedrijfsprocessen
die nodig zijn om een bepaald value proposition te realiseren. Het is nuttig
voor het operationeel management van een bedrijf.

Het information systems viewpoint toont de verschillende componenten
van het te ontwikkelen informatiesysteem van het e-commerce idee en is
gericht op de IT-afdeling. Hiervoor wordt typische gebruik gemaakt van
Unified Modeling Language (UML).

Tenslotte is er nog het value viewpoint . Dit standpunt richt zich op de crea-
tie, uitwisseling en consumptie van waarde. Het verschaft ons inzichten in
de kosten en opbrengsten t.g.v. van waardeuitwisselingen. Het is bedoeld
voor CxO’s, marketeers en eindgebruikers. Dit standpunt is dus een mo-
gelijke voorstelling van een waardenetwerk. De bouwstenen van het value
viewpoint worden daarom hieronder besproken, op de andere standpunten
wordt er niet dieper ingegaan.

2.2.4.2 Bouwstenen van het e3 value model

De bouwstenen die hieronder besproken zijn zichtbaar in figuur 5.

Actor Een actor is een onafhankelijke economische entiteit en zijn we al meer-
dere keren tegengekomen bij andere raamwerken. Voorbeelden van acto-
ren zijn organisaties en consumenten. Een actor wordt visueel voorgesteld
door een rechthoek met zijn naam in. In een winstgevend e-business idee
is elke actor winstgevend.

Value object Actoren wisselen value objects uit. Dit kunnen diensten, goede-
ren of geld zijn. Een value object is waardevol voor één of meerde actoren.
Zo een object wordt grafisch voorgesteld door de naam ervan bij de value
exchange te schrijven.

Value port Een value port wordt door een actor gebruikt om aan de omge-
ving te tonen dat hij value objects wilt aanbieden of verzoeken. Dit laat
toe om abstractie te maken van de interne bedrijfsprocessen. Externe ac-
toren kunnen ‘inpluggen’ op deze poorten. Een poort heeft steeds een
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richting afhankelijk of de waarde toekomt (inkomende poort) of weggaat
(uitgaande poort). Poorten worden voorgesteld door een kleine gevulde
cirkel of driehoek.

Value exchange Een value exchange of value transfer wordt gebruikt om een
value port van de ene activiteit of actor te verbinden met die van een
andere. Het stelt dus een mogelijke uitwisseling van value objects tussen
twee poorten voor.

Value offering De value exchanges van een actor in een bepaalde richting kun-
nen gegroepeerd worden tot een value offering. De uitwisseling van value
objects via de value ports in een value offering is atomair: ofwel wisse-
len alle poorten iets uit, ofwel geen enkele. Deze groepering is nuttig in
een aantal situaties. Zo kan een actor een value object alleen waardevol
beschouwen als het samen met een ander object aangeboden wordt (bij-
voorbeeld een printer en cartridge). Daarnaast kunnen sommige actoren
ervoor kiezen om bepaalde value objects alleen samen aan hun omgeving
aan te bieden. Voor een value offering bestaat er geen speciale notatie.

Value interface Value offerings worden zelf gegroepeerd tot een value inter-
face. Een value interface toont aan welke value objects een actor wil
uitwisselen in ruil voor andere value objects. Ook de uitwisselingen op dit
niveau zijn atomair. Dit is het principe van de economische wederke-
righeid: ofwel wisselen actoren value objects uit in ruil voor andere, ofwel
wisselen ze helemaal niets uit. Een value interface wordt voorgesteld door
een rechthoek met afgeronde hoeken.

Value activity Dit is een verzameling van operationele activiteiten die in hun
geheel toegewezen kunnen worden aan een actor. Actoren voeren activi-
teiten uit om hun economische waarde te verhogen of om winst te maken.
In het e3 value model kan binnen het value viewpoint gekozen worden
om abstractie te maken van de activiteiten van de actoren. Als er geen
activiteiten aan actoren worden toegewezen dan wordt er gesproken van
het actor viewpoint8. Worden binnen de actoren ook hun activiteiten en
bijhorende waardeuitwisselingen weergegeven zoals in figuur 5 dan spreekt
men van het value activity viewpoint.

Market segment Een marktsegment is een concept dat de markt, die uit acto-
ren bestaat, indeelt in delen met dezelfde eigenschappen [40]. Hier wordt
een marktsegment gebruikt voor een verzameling van actoren die die op
dezelfde wijze waarde toekennen aan objecten. De value interfaces van
verschillende actoren worden dus gegroepeerd. Het wordt grafisch voor-
gesteld door drie opeengestapelde actoren.

Composite actor De value interfaces van meerdere actoren kunnen gegroe-
peerd worden tot een composite actor. Meerdere actoren kunnen namelijk
samenwerken en value objects samen aanbieden.

8Er wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen het global actor viewpoint en het
detailed actor viewpoint, in dit laatste viewpoint geeft men ook een composite actors weer
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2.2.4.3 Scenario’s weergeven via use case maps

Om met de hierboven beschreven bouwstenen een e-commerce idee vast te leggen
en weer te geven, maakt het e3 value model gebruik van scenario’s [6]. Meer
specifiek wordt met scenario’s aangegeven hoe het proces van waardecreatie
in gang wordt gezet. Scenario’s worden in het e3 value model weergeven via
UCMs [12]. UCMs maken gebruik van een scenariopad om aan te tonen hoe een
bepaald scenario verloopt. Wat zo een scenariopad is wordt hieronder uitgelegd
samen met de andere belangrijkste concepten van UCMs toegepast op het e3
value model.

Scenario pad Dit bestaan uit één of meerde segmenten verbonden door con-
nection elements en start en stop stimuli.

Stimulus Een scenario path begint met één of meerdere start stimuli. Een
start stimulus stelt een gebeurtenis voor, bijvoorbeeld vraag van de klant
en wordt voorgesteld door een volle cirkel. Een scenario path eindigt in
één of meerdere stop stimuli die worden voorgesteld door een lijn loodrecht
op een segment.

Segment Segmenten worden soms ook dependency elements genoemd en ver-
binden value interfaces met elkaar via onder andere connection elements.
Als een segment twee interfaces verbindt, wilt dat zeggen dat ze samen
waarde uitwisselen. Grafisch worden segmenten voorgesteld door gewone
lijnen.

Connection elements Individuele segmenten kunnen verbonden worden door
connection elements. Zo is er de AND fork die een scenariopad splitst in
twee of meer sub paths. De AND join daarentegen laat twee scenariopaden
samensmelten. Een OR fork stelt een pad voor dat verdergaat in meerdere
richtingen, waarvan één moet gekozen worden. De OR join laat twee
scenariopaden samensmelten.

In figuur 5 zien we een casestudie van het value viewpoint van het e3 value model.
Het scenario dat dit pad vastlegt is de Amsterdam Times die zijn artikels online
beschikbaar stelt voor zijn klanten. Omdat de klanten hierdoor gebruikmaken
van de infrastructuur van de ISP’s krijgt de Amsterdam Times daarvoor een
compensatie. Het scenariopad vertrekt vanuit de start stimulus bij de klant
reader die een artikel wilt lezen. Het scenariopad eindigt in een stop stimulus
bij de Amsterdam Times en bij de composite actor (data runner en hoster) die
respectievelijk het artikel publiceren en het tot bij de klant brengen.
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Figuur 5: Voorbeeld van een casestudie van het e3 value model [31]
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2.2.4.4 Winstgevendheid nagaan via profitability sheets per view-
point

Via het e3 value model kunnen we een kwantitatieve evaluatie doen van de
haalbaarheid van een e-business idee. Zo een idee is immers enkel haalbaar als
alle actoren winstgevend zijn. Om dat na te gaan, moeten er voor de actoren
profitability sheets gemaakt worden per viewpoint om alle kosten en inkomsten
te bereken die een actor maakt bij het uitvoeren van het e-commerce idee. Het
is belangrijk om te weten dat achteraf de profitability sheets per viewpoint sa-
mengebracht worden om zo een idee van te krijgen van de winstgevendheid per
actor voor het volledige e-commerce idee.

Elk viewpoint uit paragraaf 2.2.4.1 heeft dus zijn eigen profitability sheet om
de winstgevendheid van de actoren te berekenen. Via het business process view-
point worden de kosten van de processen om het e-commerce idee uit te voeren
berekend. Via het information system viewpoint worden de kosten van het in-
formaticasysteem dat het e-commerce idee ondersteunt, berekent. Tenslotte
worden in het e3 value viewpoint de kosten en inkomsten t.g.v. waardeuitwis-
selingen berekend. In de volgende paragraaf wordt toegelicht hoe profitability
sheets voor het value viewpoint geconstrueerd worden.

2.2.4.5 Profitability sheets van het value viewpoint

In de profitability sheets van het value viewpoint worden voor elke actor de value
objects die binnenkomen en buitengaan opgesomd samen met hun geldwaarde.
Een vereiste voor het nagaan van de winstgevendheid is dat we weten hoeveel
value transfers er plaatsvinden in een bepaalde tijdseenheid. Ook moeten we
aan de verschillende value objects een geldwaarde toekennen. Het toekennen van
die geldwaarde gebeurt via een valuation function per value interface. De kos-
ten en inkomsten t.g.v. de uitwisseling van value objects wordt zo dus berekend.

Voor ondernemingen houden we bij het value viewpoint enkel rekening met
de binnenkomende en buitengaande geldstromen. Alle andere value objects die
ondernemingen binnen of buitenstromen worden dus niet in rekening gebracht.
Net zoals in de investeringsanalyse kunnen we dan bij een bepaalde rentevoet
de Net Present Value (NPV)9 van de netto cash flow berekenen. De prijs die
een onderneming vraagt aan zijn klanten voor een dienst of een product wordt
bepaald via een valuation function.

Eindgebruikers daarentegen streven geen winst na maar proberen een product
of dienst te kopen die zo goed mogelijk voldoet aan hun noden. Daarom kennen
eindgebruikers in het value viewpoint wel via een valuation function een zeker
nuttigheid toe aan value objects die geen geldstromen voorstellen. Die nuttig-
heid wordt uitgedrukt in een geldwaarde en daardoor kunnen we geldstromen
vergelijken met non-monetary objects en kunnen we ook de winstgevendheid van
de eindgebruikers berekenen. Figuur A.9 in de bijlage geeft een voorbeeld van
een profitability sheet voor het value viewpoint en figuur A.10 toont een overall
profitability sheet van de drie viewpoints samen.

9De Net Present Value (NPV) is de huidige waarde van een verwachte inkomende geld-
stroom bij een bepaalde rentevoet.
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2.2.4.6 Veranderingen beschrijven via evolutionaire scenario’s

Het e3 value model maakt gebruik van twee soorten scenario’s: operationele
en evolutionaire scenario’s [6]. Operationele scenario’s worden zoals hierboven
beschreven, gebruikt om een e-commerce idee vast te leggen en om de winstge-
vendheid ervan na te gaan. Daarnaast zijn er ook nog evolutionaire scenario’s
om mogelijke toekomstige veranderingen vast te leggen. Door bepaalde para-
meters van het value model te laten variëren, kan men een sensitiviteitsanalyse
uitvoeren van de winstgevendheid. Mogelijke toekomstige veranderingen die in
het e3 value model onderscheiden worden, zijn:

1. Veranderingen aan de structuur van het model zelf zoals het verdwijnen
of ontstaan van nieuwe actoren

2. Verandering aan de manier waarop actoren waarde toekennen aan value
objects (verandering van de valuation function)

3. Verandering van de verwachte hoeveelheid value transfers per tijdseenheid

Het resultaat van een profitability sheets is de verwachte winstgevendheid van
een actor en die moet alleszins positief zijn. Het is echter moeilijk om dit getal
exact op voorhand te bepalen en daarom is de waarde van het getal op zich
minder belangrijk. Het uitvoeren en beredeneren van een sensitiviteitsanalyse
is vaak nuttiger. Hierdoor krijgen we een beter idee over hoe de winstgevendheid
van het e-commerce kan veranderen.

2.2.4.7 Besluit en kritische reflectie E3 value model

1. Het e3 value model is een methodologie om een innovatief e-commerce
idee te onderzoeken. Het value viewpoint is een mogelijke voorstellings-
wijze van een waardenetwerk en toont hoe meerdere actoren in een netwerk
samen waarde creëren, verdelen en consumeren. Dankzij het gebruik van
een value interface komt de economische wederkerigheid van waardeuitwis-
selingen sterk naar voren. De andere viewpoints tonen het onderliggende
informaticasysteem en de uitgevoerde business processen en worden niet
als waardenetwerken beschouwd.

2. Intangibles komen bijna niet aan bod in het e3 value model, in tegenstelling
tot de waardenetwerken van Allee [24]. De interpretatie van het begrip
waarde is bij het e3 value model dus beperkt tot de economische waarde,
namelijk inkomsten en kosten [54].

3. Dankzij profitability sheets voor elk van de viewpoints kunnen we de winst-
gevendheid van de actoren van het waardenetwerk nagaan. Het value view-
point berekent voor ondernemingen de netto cash flow ten gevolge van het
uitwisselen van value objects maar identificeert niet alle kosten. De kosten
voor het uitvoeren van de business processen en het informaticasysteem
worden in andere viewpoints berekend.

4. Het e3 value viewpoint onderscheidt drie soorten van mogelijke toekom-
stige veranderingen. Ten eerst is er een verandering mogelijk van de struc-
tuur van het waardenetwerk. Daarnaast kan ook de valuation function en
het aantal start stimuli wijzigen. Hierdoor zal de berekende winst van een
actor veranderen.
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2.3 Value delivery modeling language

In 2015 is door de Object Management Group (OMG) een eerste versie uitge-
bracht van een standaard die verschillende bestaande raamwerken integreert,
namelijk: Value Delivery Modeling Language (VDML) [54]. Een aantal van
deze raamwerken hebben we in de vorige paragraaf reeds behandeld.

In de volgende paragraaf wordt eerst de OMG kort toegelicht, daarna geven
we een algemeen overzicht van VDML. Vervolgens worden de belangrijkste con-
cepten en diagrammen van deze standaard toegelicht. Deze paragraaf eindigt
met een besluit en kritisch reflectie over VDML. Voor een volledige beschrijving
van deze uitgebreide standaard verwijzen wordt de lezer doorverwezen naar de
eerste specificatie van VDML [54].

2.3.1 Object Management Group

De OMG is een internationaal non-profit consortium uit de computerindustrie
en ontwikkelt standaarden voor enterprise applications10. Een bekend voorbeeld
van een standaard ontwikkeld door de OMG is UML. Elke organisatie kan lid
worden van de OMG en leden zijn onder andere academici, eindgebruikers, IT-
leveranciers en overheidsagentschappen.

2.3.2 Doel van de standaard

Het doel van VDML is om een gestandaardiseerde modelleertaal11 te bieden voor
de analyse en het ontwerp van de werking van een onderneming. De klemtoon
ligt hierbij op de creatie en uitwisseling van waarde. VDML maakt abstractie
van de verschillende bedrijfsprocessen en is bedoeld voor managers, analisten,
business architects en business executives. Het is dus verschillend van Business
Process Model and Notation (BPMN), een standaard voor het modelleren van
bedrijfsprocessen. VDML voorziet de noodzakelijke link tussen de strategie van
een bedrijf en de bedrijfsprocessen.

2.3.3 Bouwstenen van VDML

Belangrijke concepten die we ook tegengekomen zijn bij andere raamwerken zijn
o.a. participants, roles en business items. Bijkomende concepten die wellicht
enige uitleg vereisen zijn collaborations en capabilities. Hieronder worden de
belangrijkste bouwstenen van VDML beschreven.

Actor Een actor is een individuele participant die menselijk (bv. een persoon)
of niet menselijk (bv. een machine) is.

Role Het verwachte gedragspatroon of bekwaamheidsprofiel van participants
geassocieerd met deelname aan een bepaalde collaboration.

10Enterprise applications zijn applicaties die het bedrijf gebruikt ter ondersteuning van het
oplossen van integratieproblemen.

11VDML is een metamodel. Een metamodel is een abstracte representatie van een model
en een model is een abstractie representatie van objecten. Hoewel UML zelf een metamodel
is, kan het gebruikt worden een een metamodel te beschrijven.

20



Collaboration Een verzameling van participants die samenwerken om een col-
lectieve doelstelling te bereiken. Een rol in een collaboratie bepaalt op
welke manier elke participant er aan deelneemt door activiteiten uit te
voeren [1]. Er bestaan vier verschillende vormen van een collaboration:
community, business network, organization unit en capability method. Er
wordt alleen dieper ingegaan op een business network.

Business network Een business network bestaat uit verschillende economisch
onafhankelijke entiteiten die samen waarde uitwisselen. Elke deelnemer
aan het netwerk wordt een party genoemd en elke party heeft een bepaalde
rol en bijhorende activiteiten. Een business network kan in VDML op
twee verschillende manieren worden voorgesteld: als een uitwisselingen
van business items of als een uitwisseling van value propositions (zie later).

Participant Alles of iedereen die een rol kan opnemen in een collaboration.
Dit kan een actor, een andere rol of een ondersteunende collaboration zijn.
Zo kan bijvoorbeeld een manager (rol) van een organisatie (collaboratie)
toegewezen worden als lid (een andere rol) van een een werkgroep (colla-
boratie) [1].

Business item Alles wat kan vergaard of gemaakt kan worden en kan over-
gedragen worden van een aanbieder naar een ontvanger. Dit kan zowel
tangible als intangible zijn.

Activity Het werk dat uitgevoerd wordt door participants die een rol opnemen
in bepaalde collaborations en zo bijdraagt tot de creatie van waarde.

Capability De bekwaamheid om een bepaald soort werk te verrichten en de
gewenste waarde te bezorgen.

2.3.4 Verschillende diagrammen

VDML is een zeer uitgebreide standaard en bestaat uit maar liefst acht verschil-
lende diagrammen met elk hun eigen focuspunt. Dit zijn volgende diagrammen:
role collaboration, value proposition exchange, activity network, collaboration
structure, capability library, capability heatmap, capability management en mea-
surement dependency. In de volgende paragrafen worden er drie van besproken.
Het zijn alle drie mogelijke voorstellingswijze van waardenetwerken.

2.3.4.1 Role collaboration diagram

Dit diagram is gelijkaardig met de eerder besproken waardenetwerken van Verna
Allee en wordt gebruikt om te tonen hoe participants in een collaboratie met
elkaar waarde uitwisselen en wordt vooral gebruikt om business networks voor te
stellen [21]. Opnieuw stellen de ovalen dus de rollen voor die participants kunnen
opnemen. Het begrip rol wordt zowel bij de VNA als bij VDML op dezelfde
wijze gëınterpreteerd. Allee sprak van transactions tussen rollen die deliverables
uitwisselen. Bij VDML wordt dit benoemd als respectievelijk deliverable flows
en business items.12 Een voorbeeld van dit diagram zien we in figuur 6.

12 In het werk van Allee zijn actoren of participants synoniemen, bij VDML is dit niet het
geval. Een participant kan in VDML zowel een actor, collaboration als een rol zijn. Een actor
is in VDML een entiteit die het werk uitvoert.
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Figuur 6: Role collaboration diagram van VDML [54]

2.3.4.2 Value proposition exchange diagram

Ook dit diagram toont de uitwisseling van waarde tussen participants die een rol
opnemen in een collaboratie. Het diagram is echter abstracter dan een role col-
laboration diagram omdat een value proposition kan overeenstemmen met meer-
dere deliverable flows [21]. Een voorbeeld van een value proposition exchange
diagram is zichtbaar in figuur 7. Het is gebaseerd op het role collaboration
diagram uit figuur 6. Zo zijn de twee waardestromen van de rol ‘transporter’
naar de rol ‘manufacturer’ uit figuur 6 geaggregeerd tot het value proposition
‘proposition from market’.

Figuur 7: Value proposition exchange diagram van VDML [54]

2.3.4.3 Activity network diagram

Participants nemen rollen op in een bepaalde collaboration en voeren de bijho-
rende activiteiten uit. Door de deliverables flows tussen deze activiteiten weer
te geven, wordt een activity network diagram bekomen. In dit diagram wordt
elke rol voorgesteld door een horizontale swim lane met de naam van de rol
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erin. Activiteiten worden voorgesteld door rechthoeken met de naam van de
activiteit. De volle pijlen stellen deliverable flows voor of de uitwisseling van
business items. Een onderscheid tussen tangibles en intangibles wordt in dit
diagram niet gemaakt.

Zoals in figuur 8 zichtbaar is, vertrekken de deliverable flows uit en komen
ze toe in poorten. Deze poorten worden voorgesteld door een uitgebreid gamma
van driehoekjes en vierkantjes. Op de varianten en betekenis hiervan wordt
niet dieper ingegaan. Stores worden voorgesteld door een lege driehoek met
de naam ernaast. Dit zijn tussentijdse voorraden voor bepaalde bronnen zoals
onderdelen, energie, intellectuele eigendom, personen, enzovoort. In figuur 8 is
dit diagram zichtbaar.

Figuur 8: Activity network diagram van VDML [54]

2.3.5 VDML elementen en karakteristieken

VDML heeft een aantal termen ontleend aan het Software Metrics Meta-Model
(SMM), ook uitgebracht door de OMG. Zo is een measure een methode om een
eigenschap van iets vast te leggen door er een kwantificatie of kwalificatie aan
toe te kennen. De uitkomst van deze methode heet een measurement. Tenslotte
is ook de term measurement relationship ontleend aan het SMM. De verschil-
lende measures (en bijgevolg hun measurements) zijn immers niet onafhankelijk
van elkaar. Zo kent VDML aan een groot deel van zijn elementen (zoals bijvoor-
beeld activiteiten en participants) measurable characteristics (karakteristieken)
toe. Via een measure kunnen we dan door een berekening (bijvoorbeeld: rang-
schikking, herschaling, som, product, enzovoort.) of directe meting aan deze
karakteristieken een measurement toewijzen.

VDML is een metamodel en laat toe dat de karakteristieken van de elementen
bepaald worden per VDML-model maar het VDML-metamodel bepaalt reeds
zelf een aantal van deze karakteristieken. Tabel 1 geeft een overzicht van de
karakteristieken die door het VDML-metamodel bepaald zijn. Voor elke ka-
rakteristiek wordt ook het overeenkomstige VDML-element weergegeven. We
beperken ons tot de elementen die bij de paragraaf over de bouwstenen be-
sproken werden. De tabel is gebaseerd op de VDML-specificatie van 2013, de
karakteristieken in het cursief zijn verwijderd in de specificatie van 2015 [53, 54].
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Het is mogelijk om de karakteristieken en de gebruikte measures die in een be-
paald VDML-model gebruikt worden, op te slaan in een bibliotheek. Dit biedt
de mogelijkheid om bibliotheken met karakteristieken die typisch zijn voor een
bepaalde industrie te delen. In de literatuur zijn dit soort bibliotheken echter
weinig of niet terug te vinden.

VDML-element karakteristieken

Activity duration, recurrence interval, colla-
boration goal

Value proposition proposition value1, satisfaction level,
value impact for provider, value im-
pact for recipient

Value proposition component satisfaction level, percentage weight,
value impact for provider, value im-
pact for recipient

Value element value measurement

Scenario horizon, heat threshold

Party value margin

Port planning percentage, offset, batch
size

Pool poolsize

Store duration, inventory level

Deliverable flow duration

Tabel 1: Overzicht van de door het metamodel bepaalde karakteristieken per
VDML element, 1Sinds 2015 wordt deze karakteristiek eigenlijk in een ander
element opgeslagen.

2.3.6 Value and satisfaction van een value proposition

Zoals zichtbaar is in het role collaboration diagram van figuur 6 worden value
propositions uitgewisseld tussen rollen. Een value proposition druk de tevre-
denheid van de ontvanger uit met de values die het proposition bevat. Value
(waarde) wordt in VDML beschouwd als een objectief of subjectief meetbaar
voordeel dat geassocieerd is met de uitwisseling van bepaalde business items.
Rollen voeren activiteiten uit waarin deze waarde wordt gecreëerd of geconsu-
meerd.

Elke value proposition uit het value proposition exchange diagram bestaat steeds
uit een aantal values of componenten die deze tevredenheid bepalen. Voorbeel-
den van deze componenten zijn: een eerlijke prijs, de levertijd, het aantal de-
fecten, enzovoort. Elke component wordt bepaald door een bepaalde meetbare
karakteristiek waar een measurement wordt aan toegekend. De karakteristiek
die in het voorbeeld ‘eerlijke prijs’ gebruikt wordt is ‘de productprijs’. Het me-
asurement is dan de waarde die hieraan wordt toegekend en kent zijn oorsprong
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meestal in een bepaalde activiteit. Het is immers door het uitvoeren van de
activiteiten die bij een bepaalde rol horen dat waarde wordt gecreëerd.

Naast een een meting van de waarde die de component bevat (bijvoorbeeld
een productprijs van 50 euro), bevat elke component ook een satisfaction level.
Dit is de omzetting van de waarde in de klantentevredenheid. Elke compo-
nent bevat ook een percentage weight die het relatief belang dat de ontvanger
aan de component hecht, uitdrukt. Door een gewogen gemiddelde kan zo het
satisfaction level van het volledige value proposition bepaald worden.

2.3.7 Winstgevendheid van het business network

In een gezond en winstgevend business network realiseren alle betrokken par-
tijen een bepaald voordeel. Dat houdt in dat de waarde die een bepaalde partij
in het netwerk ontvangt groter is dan de waarde die partij zelf voorziet. In de
submission van 2013 bepaalde het metamodel één karakteristiek per partij om
dit voordeel (of het gebrek ervan) te bepalen, namelijk de value margin. Sinds
2015 wordt deze karakteristiek niet meer opgelegd door het Metamodel (zie ta-
bel 1). We trachten echter zoveel mogelijk karakteristieken te identificeren in
deze literatuurstudie en daarom wordt het mechanisme uit de submission van
2013 hieronder besproken.

In tabel 1 is zichtbaar dat elke value proposition component een karakteris-
tiek heeft die de value impact op de recipient en op de provider van het value
proposition vastlegt. De impact op de provider van het value proposition is ty-
pisch de kostprijs van het product of dienst. De impact op de ontvanger van het
value proposition wordt meestal gemeten door de economische waarde voor de
ontvanger vast te leggen (zoals als in het e3 value model). Een value proposition
bevat deze twee karakteristieken ook en berekent deze door de aggregatie van
de karakteristieken van zijn onderliggende componenten. Om de value margin
van een partij in een business network te berekenen berekenen we vervolgens
het verschil tussen de som van de value impact for provider van alle value pro-
position die de partij zelf voorziet en de som van de value impact for recipient
van alle value propositions die partij ontvangt.

2.3.8 Scenario’s en toewijzingen van rollen

Een VDML-model ondersteunt het gebruik van scenario’s. Elke scenario komt
overeen met een bepaalde use case en bepaalt een verzameling van measures
en hun overeenkomstige measurements. Hieronder vallen measurements van
activiteiten, stores, roles,value propositions, enzovoort. Daarnaast kunnen per
scenario’s ook andere toewijzingen van rollen van toepassing zijn.

2.3.9 Integratie met bestaande raamwerken

Zoals reeds vermeld, zijn een aantal bestaande raamwerken opgenomen in deze
standaard. De overeenkomst met VNA kwam al aan bod bij de bespreking van
het role collaboration diagram. Maar ook het e3 value model en de BMC zijn
verwerkt in VDML. Hetzij expliciet, hetzij verspreid over meerdere diagrammen.
Voor een volledige vergelijking tussen deze raamwerken wordt de lezer doorver-
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wezen naar de eerder vermeldde eerste specificatie van VDML. Een grafisch
overzicht van alle opgenomen raamwerken staat in bijlage A.11.

2.4 Besluit van de literatuurstudie

Nu de beschrijving van de verschillende raamwerken achter de rug is, volgt in
deze paragraaf het besluit van deze literatuurstudie. In de eerstvolgende para-
graaf wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende raamwerken aan de
hand van een aantal kenmerken die bij alle raamwerken terugkeren. Dit is dus
het antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de bestaande voorstellingswij-
zen van waardenetwerken?’. Daarna volgt een paragraaf over hoe VDML hierbij
aansluit en deze verschillende aspecten tracht te integreren. VDML moet im-
mers niet gezien worden als één van de mogelijke bestaande voorstellingswijzen
maar wel als een poging tot integratie van alle deze verschillende voorstellings-
wijzen. Vervolgens wordt een voorstel gedaan tot een eenduidige terminologie
om waardenetwerkconfiguratie voor te stellen. Hierbij wordt gesteund op het
stappenplan ontwikkeld door de techno-economische groep binnen het Internet
and Data Lab (IDLAB-TE) [44] en op de best practices van de literatuurstudie.
De laatste twee paragrafen tenslotte hebben betrekking op de verandering van
het waardenetwerk. Eerst wordt besproken via welke methodes de oorzaken tot
verandering bestudeerd en vastgesteld kunnen worden. Als allerlaatste wordt
besproken hoe deze veranderingen opdelen in twee categorieën: veranderingen
van de structuur van de waardenetwerkconfiguratie en veranderingen van de
economische indicatoren ervan.

2.4.1 Vergelijking van de voorstellingswijzen van waardenetwerken
en business models

Alle raamwerken die in deze literatuurstudie besproken werden tonen hoe be-
drijven waarde creëren door met elkaar interacties aan te gaan en er zijn dan ook
een aantal elementen die bij alle raamwerken terugkeren [24]. Desondanks heeft
elk raamwerk zijn eigen insteek en zal bijgevolg ook in een bepaalde mate vol-
doen aan de kenmerken die in de volgende paragrafen in het vet aangeduid zijn.

De bedrijfsstrategie is een aspect dat het sterkst aan bod komt bij het BMC
en de waardeketen. De bedrijfsstrategie situeert zich hier respectievelijk in de
bouwsteen value proposition en value margin. Het zijn dan ook voorstellingswij-
zen van business models en dienen om inzicht te krijgen in één bedrijf, terwijl
waardenetwerken gebruikt worden om inzicht te krijgen in het landschap van
bedrijven. Het BMC en de waardeketen zijn een hulpmiddel in de overgang
van bedrijfsstrategie naar de implementatie ervan in het bedrijf [24]. Desalniet-
temin bieden ook de waardenetwerken van Verna Allee en het e3 value model
mogelijkheden tot strategische analyse en kijken daarvoor over de grenzen van
het bedrijf heen. Bij Verna Allee worden mogelijkheden tot verbetering opge-
spoord door het uitvoeren van een VNA. Dankzij het e3 value model kunnen
strategisch beslissingen gebaseerd worden op de winstgevendheid van de actoren.

De waardeketen van Porter is het enige raamwerk dat niet alle externe part-
ners herkent die betrokken zijn bij het proces van waardecreatie. Enkel de
toeleveranciers en de klanten worden gëıdentificeerd. Het werk stamt dan ook
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nog uit de tijd van een lineaire waardeketen en is niet aangepast aan de moderne
‘kenniseconomie’. Het meer recentere en wijdverspreide BMC benoemt alle be-
trokken partners onder één bouwsteen: de key partners. Allee herkent ook alle
externe partners en benoemt een individu of groepen van individuen als actoren
of participants. Bij het e3 value model is een actor een economische entiteit die
eventueel gegroepeerd kan worden in een market segment of een composite actor.

Het weergeven van de waardestromen tussen de verschillende externe partners
vinden we alleen terug bij de waardnetwerken van Allee en het e3 value model.
Het BMC en de waardeketen van Porter geven de verschillende waardestromen
tussen de bouwstenen van het bedrijf of tussen de verschillende partners er-
van niet expliciet weer. De inzichten van het BMC kunnen wel een hulpmiddel
zijn bij het opstellen van een waardenetwerk want alle betrokken partners en
de waardestromen naar de klanten leiden we er rechtstreeks uit af. Ook dient
opgemerkt te worden dat de waardeketen van Porter een eerste stap zet richting
een waardenetwerk door de waardeketen te situeren binnen een waardesysteem.

De waardenetwerken van Allee maken onderscheid tussen tangible waarde-
stromen en intangible waardestromen. Intangibles komen bij het e3 value
model bijna niet aan bod. Vermits het BMC en de waardeketen geen waarde-
stromen herkennen, wordt dit onderscheid hier niet teruggevonden. Wel herkent
Porter in zijn werk dat informatiestromen plaats vinden tussen activiteiten bin-
nen een waardeketen en tussen verschillende maar gelijkaardige waardeketens.
Porter definieert een informatiestroom nog specifieker dan Allee: het gaat enkel
over informatie over hoe een bepaalde activiteit moet uitgevoerd worden om de
kost ervan zo laag mogelijk te houden of de productdifferentiatie te verbeteren.
Bij Allee wordt het onderscheid tussen tangibles en intangibles gemaakt op het
al dan niet contractueel zijn van de waardeuitwisselingen.

In het werk van Verna Allee wordt de wederkerigheid van de waardeuit-
wisselingen onderzocht door het uitvoeren van een exchange analysis. Bij het
e3 value model wordt dit principe zichtbaar door het gebruik van value interfa-
ces. Porter beschouwt het proces van waardecreatie als een lineaire keten van
activiteiten waarin waarde steeds wordt doorgegeven en niet wordt geruild. Hij
houdt dan ook alleen rekening met de kost van de activiteiten en onderzoekt
niet wat er tegenover een bepaalde waardestroom staat. Bij het BMC komt deze
wederkerigheid niet echt aan bod vermits er geen sprake is van waardestromen.
Onder de bouwsteen revenue stream kan wel teruggevonden worden wat het
bedrijf ontvangt van zijn klanten voor de aangeboden value proposition.

De waardeketen van Porter deelt het bedrijf op in zijn primaire en secundaire
activiteiten. Bij het BMC worden de belangrijkste bedrijfsactiviteiten terug-
gevonden onder de bouwsteen key activities. Allee maakt abstractie van het
begrip activiteit en spreekt van rollen. Actoren oefenen een rol uit door de
bijbehorende activiteiten uit te voeren. De keuze van een rol hangt af van het
gewenste niveau van detail en kan verfijnd worden. Een rol kan dus overeen-
stemmen met meerdere activiteiten. Door de verschillende activiteiten in een
rol te aggregeren tot het gewenste abstractieniveau blijven de waardenetwerken
overzichtelijk. Het hoogste punt van abstractie is hier de waardeuitwisselingen
weergeven tussen actoren met elk maar één rol. Het e3 value model maakt on-
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derscheid tussen twee niveaus: het detailed actor viewpoint en het global actor
viewpoint. Deze viewpoints geven respectievelijk waardeuitwisselingen weer tus-
sen activiteiten binnen actoren of tussen actoren.

Een kenmerk dat in bijna alle raamwerken teruggevonden wordt, is het opstellen
van scenario’s door het identificeren van parameters. Dankzij deze scenario’s
kunnen we mogelijke toekomstige veranderingen vastleggen. Bij het BMC en
de waardeketen gebeurt de constructie van scenario’s op een gelijkaardige wijze.
Aan de hand van veranderende uitwendige krachten worden parameters bepaald
die een invloed hebben op het business model. Door aan deze parameters ver-
schillende waarden toe te kennen, worden er scenario’s opgesteld. Bij elk scena-
rio hoort dan een bepaalde waardeketen of canvas. Welke parameters hiervoor
gebruikt worden, vinden we niet terug in de beschrijving van de raamwerken.
Porter erkent dat ze industrie-afhankelijk zijn. Scenario’s keren ook terug bij
het e3 value model. Er worden drie mogelijke soorten van verandering vast-
gelegd met scenario’s. Verandering van de structuur van het waardenetwerk,
verandering in de manier waarop actoren waarde toekennen aan value objects
en een verandering van de vraag van de klant. De parameters die hier gebruikt
worden zijn dus: de verkoopprijs van een product of dienst, de nuttigheid van
een product of dienst en het aantal klanten. Door de structuur van het netwerk
en deze parameters te veranderen, zal de winst van de actoren veranderen. Per
actor wordt de winst berekend door de inkomsten en kosten t.g.v. waardeuit-
wisselingen na te gaan. In het value viewpoint is dit voor ondernemingen enkel
ten gevolge van geldstromen van of naar andere actoren. Maar kosten t.g.v.
uitgaande waardestromen zijn niet de enigste kosten die een actor maakt, de
kosten van het informaticasysteem en de bedrijfsprocessen worden dan ook in
een ander standpunt gëıdentificeerd. Allee gaat in de VNA op een gelijkaardige
manier te werk als het e3 value model. In de impact en exchange analysis wordt
per rol de cost/risk en het benefit dat de activiteit geassocieerd met een be-
paalde waardestroom heeft op de assets nagegaan. Allee beperkt zich tot deze
twee parameters om uit de as is situatie mogelijke strategische verbeteringen op
te sporen en de bijhorende to be situatie op te stellen. Door het uitvoeren van
extra activiteiten kunnen zo nieuwe waardestromen ontstaan. Allee herkent in
haar werk dan ook expliciet dat waardeuitwisselingen dynamisch zijn.

2.4.2 VDML integreert de bestaande raamwerken

VDML is een zeer uitgebreide modelleertaal die de besproken raamwerken tracht
te integreren. Een aantal van de grondleggers van deze raamwerken namen dan
ook deel aan de ontwikkeling van VDML. Doordat VDML zo uitgebreid is, is
het geen eenvoudige standaard. Van de acht diagrammen die VDML rijk is, zijn
er drie een mogelijke voorstellingswijze van waardenetwerken. VDML voldoet
dan ook aan bijna alle kenmerken die gebruikt werden bij de vergelijking van
de bestaande voorstellingswijzen. VDML kan namelijk alle kenmerken inzake
tangibles, intangibles, externe partners en activiteiten gëıntegreerd weergeven.
Voor een uitgebreide vergelijking van VDML en de besproken voorstellingswij-
zen wordt de lezer doorverwezen naar bijlage B van de eerste VDML specificatie
[54]. Tot slot brengen we nog aan dat het expliciet weergeven van de wederkerig-
heid van de waardeuitwisselingen en de strategie achter het implementatieplan
de twee belangrijkste tekortkomingen zijn van VDML die in andere raamwerken
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wel expliciet aan bod komen [24].

VDML kent aan de verschillende bouwstenen (zoals bijvoorbeeld activiteiten en
value propositions) meetbare karakteristieken toe. Een aantal daarvan worden
bepaald door het metamodel zelf, anderen worden bepaald per VDML-model
dat geconstrueerd wordt. Sommige karakteristieken worden direct gemeten,
IDLAB-TE refereert hiernaar als drivers. Andere karakteristieken kunnen bere-
kend worden berekend op basis van deze drivers. Zo kunnen we zo bijvoorbeeld
de value margin van elke partij van het business network berekenen. Door deze
karakteristieken op een verschillende manier te meten, bekomt men verschil-
lende scenario’s. Ook de toewijzing van rollen aan participants kan verschillen
per scenario. De manier van parameters toekennen bij VDML verschilt dus met
de andere raamwerken. VDML gaat een stap verder doordat het metamodel
toelaat dat de business analist13 zelf zijn karakteristieken toevoegt.

Een aantal van de karakteristieken die het metamodel van VDML in 2013 op-
legde, tonen overeenkomst met het e3 value model. Zo kan in VDML bij elke
value proposition bepaald worden wat de impact is op de provider en de reci-
pient. De impact op de provider is typisch de kost om het product of de dienst
te voorzien en de impact op de recipient is het nut dat de ontvanger hieraan
hecht, uitgedrukt in geldwaarde. Op basis van deze impacts kan de value margin
van de partijen van het business network berekend worden. Het e3 value model
beschouwt de value exchanges die in VDML geaggregeerd zijn tot één value pro-
position afzonderlijk. Bij geldstromen wordt de impact op de betrokken partijen
berekend via een valuation function die de prijs van het product bepaalt. Bij
goederen of diensten bepaalt men via een andere valuation function het nut dat
de klant hieraan hecht. De impact op degene die de goederen of dienst voorziet,
wordt echter in de andere viewpoint gëıdentificeerd.

2.4.3 Voorstellingswijze van een waardnetwerkconfiguratie en éénduidige
terminologie

Een bedrijfsstrategie is het plan van een bedrijf om zijn doelstellingen te be-
reiken. Daarvoor voert het bedrijf een aantal rollen uit. Een rol duidt aan ‘wat
er gedaan wordt’ en de keuze ervan hangt af van het gewenste niveau van detail.
Actoren kunnen één of meerdere rollen opnemen en voeren dan de activiteiten
die bij een rol horen uit. Aan het uitvoeren van een rol is een bepaalde kost ver-
bonden. Elk proces om een dienst of product naar de eindgebruiker te brengen
kan worden voorgesteld door een uniek waardenetwerk dat bestaat uit de ver-
zameling rollen die uitgevoerd moeten worden om het product of dienst aan te
bieden [44]. Een waardenetwerkconfiguratie bepaalt welke actoren welke rol-
len hiervoor opnemen en welke waardestromen er bijgevolg plaatsvinden tussen
de actoren [44]. Een waardenetwerk is uniek maar de waardenetwerkconfigura-
tie niet. Verschillende actoren kunnen namelijk verschillende rollen opnemen en
bijgevolg zullen er ook andere waardestromen tussen de actoren plaatsvinden.
In figuur 9 worden deze begrippen weergegeven.

13De business analist is hier de persoon die een bepaald VDML-model opstelt.
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Figuur 9: Terminologie om een waardenetwerkconfiguratie voor te stellen:
waardnetwerkconfiguratie (zwart), business model van actor A (rood), business
case (blauw), aangepast van [44]

Tussen de verschillende actoren in een waardnetwerkconfiguratie vinden waarde-
stromen plaats. Waardestromen worden dus niet gevisualiseerd tussen de rollen
van een actor. Een eerste reden hiervoor is dat waardestromen op een transfer
of ownership wijzen en dat vindt enkel plaats tussen actoren [33]. Het doel
van waardenetwerken is niet om te visualiseren welke input een rol verwacht en
welke output een rol produceert; dit is immers het doel van procesmodellering
zoals BPMN [33]. Een twee redenen is dat het aantal rollen per actor voor een
bepaalde casestudie kan oplopen, waardoor een visualisatie van rollen binnen
één actor tot een onoverzichtelijk diagram kan leiden. Dat is in tegenstrijd met
het doel van waardenetwerken, namelijk een duidelijk en overzichtelijk beeld
scheppen van het landschap waarin actoren met elkaar waarde uitwisselen en
creëren. Een derde reden is dat het moeilijk is om een inkomende geldstroom
(van bijvoorbeeld de klant) toe te wijzen aan één specifieke rol. Dezelfde rede-
nering geldt voor een uitgaande waardestroom met een product of dienst. De
verschillende rollen van een bepaalde actor realiseren immers samen met pro-
duct of dienst.

Waardestromen kunnen zowel tangibles als intangibles zijn. Tangibles staan
onder contract en zijn bijvoorbeeld goederen, diensten of geld. De intangibles
daarentegen zijn kennis of ontastbare voordelen die het product ondersteunen
maar niet contractueel vastgelegd zijn. Alle inkomende en uitgaande waarde-
stromen van één actor die bij een bepaalde waardenetwerkconfiguratie horen,
vormen samen het business model van een actor [44]. Het toekennen van een
geldwaarde aan de waardestromen en een kost aan de rollen van een business
model leidt dan tot een business case [44]. Hierdoor kan de winst van een ac-
tor berekend worden als het verschil tussen enerzijds de som van alle inkomende
geldstromen en anderzijds de som van alle uitgaande geldstromen en de kosten
van de rollen die de actor zelf uitvoert.
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Het ecosysteem is de omgeving waarin actoren zich bevinden. Doordat ver-
andering plaatsvinden in deze omgeving zullen actoren zich anders gedragen.
Actoren zijn daardoor genoodzaakt om hun bedrijfsstrategie aan te passen. Een
andere bedrijfsstrategie resulteert in een ander business model en bijgevolg ook
een ander waardenetwerk en waardenetwerkconfiguratie.

2.4.4 Veranderingen van het waardenetwerk

2.4.4.1 Oorzaken van verandering

Dat een business model en bijgevolg het waardenetwerk waar het deel van uit-
maakt onderhevig is aan verandering, komt aan bod in alle beschreven raamwer-
ken. Mogelijkheden om de oorzaken van deze verandering op te sporen, worden
aangereikt door het werk van Porter en het BMC. Porter onderscheidt zijn vijf
krachten, een aantal evolutionary forces en de trends in de industrie. Bij het
BMC wordt dit gëıntegreerd tot vier domeinen waarin elk een aantal krachten
actief zijn. We verwijzen door naar respectievelijk bijlage A.2 en A.6. Een
alternatief of aanvulling hierop zijn twee veelgebruikte analysetechnieken: een
SWOT-analyse14 en een PESTEL-analyse15. Beide analyses bieden de moge-
lijkheid om oorzaken tot verandering op te sporen en de bedrijfsstrategie er aan
aan te passen. Een SWOT-analyse vertrekt daarbij uit de externe omgeving
van het bedrijf en een PESTEL-analyse onderzoekt het bedrijf van binnenuit.
Meer informatie over deze analyses is beschikbaar in de literatuur [35, 58].

2.4.4.2 Soorten van verandering

We besluiten dat er twee soorten veranderingen zijn van waardenetwerkconfigu-
raties.

1. Enerzijds zijn er veranderingen aan de structuur van de waardenetwerk-
configuratie zoals actoren die ontstaan of verdwijnen, rollen die van actor
wisselen en waardeuitwisselingen die ontstaan of verdwijnen.

2. Daarnaast kunnen ook de economische indicatoren van het netwerk ver-
anderen. De belangrijkste parameters die hiervoor bij de verschillende
raamwerken in de literatuur gëıdentificeerd werden, staan in tabel 2. De
economische indicatoren die in dit werk gebruikt worden zijn de kost van
een rol, de waarde van een geldstroom en de winst van een actor en sluiten
aan bij de voorstellingswijze van een waardenetwerkconfiguratie uit para-
graaf 2.4.3. De berekeningen van deze economische indicatoren vereist
een aantal inputparameters, binnen de techno-economische groep worden
deze aangeduid als drivers. De drivers zijn verschillend per casestudie en
hoofdstuk 5 en 6 worden deze bepaald voor respectievelijk de Netflix en
de low cost carrier casestudie.

Hoewel de besproken voorstellingswijzen wel toelaten mogelijke verandering (of
oorzaken van verandering) te identificeren, laten ze niet toe de impact van ver-
andering op de structuur en economische indicatoren van een waardenetwerk-
configuratie te visualiseren. Het zijn dan ook allemaal snapshots van het proces
van waardecreatie.

14Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats
15Politiek, Economisch, Sociologisch, Technologisch, Ecologisch en Legal (juridisch)
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Raamwerk Parameters

E3V1 Aantal klanten, verkoopprijs van een
product of dienst, nuttigheid van een
product of dienst

VDML Satisfaction level, proposition value
value impact for provider, value im-
pact for recipient, proposition value,
value margin, percentage weight en
aanvullende parameters te bepalen
per VDML-model

VNA Cost/risk, benefit

VC2 Per industrie te bepalen

BMC Per business model te bepalen
1E3 value model van Gordijn en Akkermans, 2Value chain van Porter

Tabel 2: Gëıdentificeerde economische indicatoren van de verschillende raam-
werken
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3 Dynamische waardenetwerkconfiguratie
visualiseren

Dit hoofdstuk richt zich op de voorstellingswijze van een dynamische waarde-
netwerkconfiguratie. In het besluit van de literatuurstudie uit hoofdstuk 2 werd
beschreven dat verandering op twee manieren impact kan hebben op een waar-
denetwerkconfiguratie. In de volgende paragraaf wordt de voorstellingswijze van
deze twee soorten impact conceptueel besproken aan de hand van schermafbeel-
dingen van de ontwikkelde tool. Vervolgens volgt een vergelijking van potentiële
JavaScript-bibliotheken om deze visualisaties uit te voeren. In de laatste pa-
ragraaf van dit hoofdstuk wordt besproken hoe met de gekozen bibliotheek de
voorstellingswijze gëımplementeerd is. De beschrijving van de architectuur van
de tool zelf komt aan bod in hoofdstuk 4.

3.1 Dynamische voorstellingswijze

3.1.1 Algemene voorstellingswijze

Bij de visualisatie van een dynamische waardenetwerkconfiguratie in een bepaald
jaar worden de actoren en de waardestromen hiertussen gevisualiseerd. De rol-
len die een actor opneemt in een bepaald jaar, worden in eerste instantie nog
niet weergeven. De motivatie hiervoor werd reeds gegeven in paragraaf 2.4.3.
De actoren vormen dan de knooppunten van het netwerk en de waardestromen
vormen de verbindingen tussen de verschillende knooppunten. De netwerken in
figuur 10 illustreren deze voorstellingswijze.

De rollen die een actor in een bepaald jaar zelf uitvoert, worden in een apart
venster in tabelvorm weergegeven na een muisklik op het knooppunt van de
actor. De naam en de kostprijs van alle rollen die de actor opneemt in dat jaar
worden dan opgelijst. Tabel 3 geeft een voorbeeld van zo een oplijsting. Dit
zijn de rollen die Netflix in 2007 opneemt in de casestudie van hoofdstuk 5. Een
actor waarvoor geen rollen gemodelleerd zijn in de dynamische waardenetwerk-
configuratie heeft deze mogelijkheid uiteraard niet.

Rol Kost

Customer relationship 356 miljoen $

Infrastructure 239 miljoen $

Software development 30 miljoen $

Tabel 3: Overzicht van de rollen die Netflix opneemt in 2007

De winst die een actor in een bepaald jaar maakt, wordt weergeven als de ge-
bruiker met de muis over het knooppunt van de actor beweegt. Dit is zichtbaar
in het netwerk rechtsboven in figuur 10. Actoren die in de casestudie geen rol
opnemen hebben deze functie niet. Zo zijn er in de dynamische waardenetwerk-
configuratie van figuur 10 alleen voor Netflix rollen gemodelleerd en is het dus
alleen voor deze actor mogelijk de winst te bekijken met een muisovergang.
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Geldstromen tussen de verschillende actoren worden steeds zwart weergegeven
en ook hier is de waarde ervan zichtbaar bij muisovergang. Een grijze volle lijn
wordt gebruik voor de tangibles en een grijze stippellijn voor de intangibles.
Als we met de muis over een niet-geldelijke stroom gaan, dan wordt het soort
waardestroom zichtbaar: een product, dienst of intangible. De specifieke naam
van het product, dienst of intangible staats steeds langs de waardestroom zelf
genoteerd.

Figuur 10: De dynamische waardenetwerkconfiguratie van Netflix in 2007 zonder
gebruikersinteractie (links boven), met muisovergang over het knooppunt van
Netflix (rechts boven), met muisovergang over een geldstroom (links onder) en
met muisovergang over een niet-geldelijke waardestroom (rechts onder).

3.1.2 Structuurveranderingen visualiseren

Een waardenetwerkconfiguratie kan van structuur veranderen: actoren, waar-
destromen (en rollen) kunnen zowel ontstaan als verdwijnen. Deze wijzigingen
worden weergegeven tijdens de overgang van een bepaald jaar naar een ander.
De gebruiker kan deze overgang starten via een slider.

Het ontstaan of verdwijnen van een actor gebeurt steeds geanimeerd tijdens
de jaarovergang: een nieuwe actor ontstaat als een punt op het scherm en groeit
daarna tot zijn eigenlijke grootte en een actor die uit het waardenetwerk aan het
verdwijnen is krimpt opnieuw tot hij niet meer zichtbaar is. In figuur 11 zien
we dat actor Amazon ontstaat tijdens de overgang van het jaar 2007 en 2008
(rechts boven) en terug verdwijnt als de omgekeerde jaarovergang gevisualiseerd
wordt (rechts onder).
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Figuur 11: De dynamische waardenetwerkconfiguratie van Netflix in 2007 (links
boven), tijdens de overgang van 2007 naar 2008 (rechts boven), in 2008 (links
onder) en tijdens de overgang van 2008 naar 2007 (rechts onder).

Zowel het ontstaan als het verdwijnen van een waardestroom gebeurt steeds
ogenblikkelijk. Zo ontstaan in figuur 11 tijdens de jaarovergang van 2007 naar
2008 twee waardestromen tussen Netflix en Amazon: het gebruik van de Cloud
en het geld dat Netflix hiervoor betaalt (rechts boven). In het netwerk rechts
onder in figuur 11 verdwijnen deze waardestromen weer.

3.1.3 Verandering van economische indicatoren visualiseren

Niet alleen de structuur van een waardenetwerkconfiguratie kan veranderen
maar ook de economische indicatoren ervan. De winst van de actoren, de kosten
van een rol en de waarde van geldstromen kan veranderen. De manier waarop
deze waarden berekend worden komt aan bod in hoofdstuk 4, hier wordt be-
schreven hoe het resultaat van deze berekeningen gevisualiseerd wordt.

De grootte en de kleur van de omtrek van de knooppunten van de actoren wor-
den geschaald met de winst of het verlies dat de actoren maken. Hoe groter een
groene actor, hoe meer winst die maakt in dat jaar. Hoe groter een rode actor,
hoe meer verlies die actor dat jaar maakt. De kleuring van de rand van de knoop-
punten laat de gebruiker van de tool toe om ogenblikkelijk de winstgevende en
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verlieslatende actoren van elkaar te onderscheiden. Tijdens de jaarovergangen
groeien of krimpen actoren geanimeerd naar hun nieuwe grootte. Dit laat ons
toe om tijdens de jaarovergang op een eenvoudige wijze vast te stellen hoe de
winst van de actoren geëvolueerd is. Zo stellen we vast in figuur 12 dat de winst
van Netflix in 2016 veel groter is dan in 2007. De exacte winst van Netflix wordt
zichtbaar als de gebruiker met de muis over de actor gaat. Actoren die over de
hele casestudie geen rol opnemen krijgen steeds een halve grootte.

Figuur 12: De dynamische waardnetwerkconfiguratie van Netflix in 2007 (links)
en in 2016 (rechts)

Ook de dikte van een verbinding die een geldstroom (steeds zwart) wordt ge-
schaalde met de waarde ervan. Hoe dikker de pijl, hoe groter de geldstroom
tussen de actoren. Ook deze schaling gebeurt geanimeerd tijdens de jaarover-
gangen. Het voorbeeld in figuur 12 toont aan de geldstroom vanuit de klanten
nog sterker is toegenomen dan die naar de content providers. Om de absolute
getallen van deze geldstromen te weten te komen, dient de gebruiker met de
muis over de geldstroom te bewegen.

3.2 Vergelijking van bibliotheken voor netwerkvisualisatie

Om de hierboven besproken voorstellingswijze weer te geven, werd op zoek ge-
gaan naar een JavaScript-bibliotheek die netwerken kan visualiseren. Er zijn
verschillende bibliotheken voor handen die dit kunnen en er moest dan ook een
selectie gemaakt worden. De belangrijkste informatiebronnen hiervoor waren:
een zoektocht via Google16, een discussie op Stack Overflow17 en de documenta-
tie van de bibliotheken zelf. Vooral het antwoord op vraag van Stack Overflow
bood veel informatie, omdat het een opsomming bevat van verschillende po-
tentiële bibliotheken voor netwerkvisualisatie.

Uiteindelijk werd het aantal nader te onderzoeken bibliotheken gereduceerd tot

16www.google.be
17http://stackoverflow.com/questions/7034/graph-visualization-library-in-javascript?rq=1
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de volgende vier: Vis18, D319, Sigma20 en Cytoscape21. Deze vier potentieel
geschikte bibliotheken werden verder onderzocht door de documentatie te lezen
en met de code te experimenteren. De criteria die gebruikt werden bij de verge-
lijking worden hieronder per bibliotheek besproken en vinden we terug in tabel
4. Uiteindelijk viel de keuze op D3, de motivatie voor deze keuze wordt ook
hieronder toegelicht.

Vis D3 Cytoscape Sigma

Open source22 X X X X
Auto-layout X X X X
Leercurve23 X 5 / /

Transities & animaties 5 X X X
Community & samples X X 5 5

Gebruikersinteracties X X X X
Dynamische data X X 5 5

Tabel 4: Vergelijking van vier potentiële JavaScript-bibliotheken voor het visu-
aliseren van netwerken

3.2.1 Vis

Vis werd als een toegankelijke bibliotheek ervaren en is daarom als eerste onder-
zocht. De praktijkervaring bevestigt dat er inderdaad met relatief weinig code
in Vis een netwerk gevisualiseerd kan worden. Net zoals alle andere onderzochte
bibliotheken is Vis gratis en kan het netwerken visueel aantrekkelijk weergeven.
Het algoritme dat Vis en de andere bibliotheken hiervoor gebruiken heet een
force-directed layout en wordt toegelicht in paragraaf 3.3.2. Er zijn verschil-
lende voorbeelden van visualisaties beschikbaar en Vis is ontworpen met het
oog op dynamische data. Vis beschouwt knooppunten en verbindingen namelijk
als een dynamische dataset. Wijzigingen aan deze dataset zoals het verwijderen
of toevoegen van knooppunten, resulteren onmiddellijk in een wijziging van het
netwerk. Vis laat ook toe om zeer eenvoudig de grootte van knooppunten en
verbindingen samen met hun labels te schalen a.d.h.v. hun eigenschappen. Het
grootste nadeel van Vis is dat er geen animaties ondersteund worden. Wijzigin-
gen aan het netwerk zijn dan ook onmiddellijk en kunnen niet gëınterpoleerd
over de tijd weergegeven worden.

18http://visjs.org/
19https://d3js.org/
20http://sigmajs.org/
21http://www.cytoscape.org/
22Gratis en open source worden voor de eenvoud als synoniemen beschouwd, hoewel de

termen van elkaar verschillen.
23In Sigma en Cytoscape zijn geen voorbeelden gecodeerd omdat Vis en D3 uit de ver-

gelijking van de criteria als interessanter naar boven kwamen. De leercurve van Sigma en
Cytoscape is dan ook niet beoordeeld.
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3.2.2 Sigma en Cytoscape

Zowel Sigma en Cytoscape voorzien in auto-layout algoritmes, zijn open source
en bieden de mogelijkheid om gebruikersinteracties met het netwerk af te han-
delen. Het grootste nadeel van beide bibliotheken is dat er weinig voorbeelden
beschikbaar zijn over relatief kleine netwerken die dynamische data visualiseren.
De bibliotheken zijn dan ook niet specifiek ontwikkeld voor dynamische data,
in tegenstelling to Vis en D3. In Sigma is een extra nadeel dat auto-layout en
transities niet rechtstreeks ondersteund worden maar dat hiervoor beroep moet
gedaan worden op externe plugins. Door deze redenen werd dan ook beslist deze
bibliotheken niet verder te onderzoeken. Aangezien er geen ervaring is opgedaan
met coderen met deze bibliotheken, is hun leercurve dan ook niet beoordeeld in
tabel 4.

3.2.3 D3

D3 voldoet aan bijna alle criteria van tabel 4. Het is een open source biblio-
theek, maakt gebruikt van een auto-layout algoritme en kan omgaan met ge-
bruikersinteracties. Eén van de sterke punten van D3 is het aantal beschikbare
bronnen en de relatief grote groep actieve gebruikers. D3 is de de facto stan-
daard voor datavisualisatie en kan veel meer dan alleen netwerken visualiseren
[51]. Vergeleken met Vis is D3 meer low level, veel van de functies die Vis on-
dersteunt vereisen meer boilerplate code in D3 [51]. Er zijn dan ook veel andere
JavaScript-bibliotheken gebouwd bovenop D3 [51]. Hoewel D3 de steilste leer-
curve kent van alle vier de bibliotheken, wordt er in dit werk voor D3 gekozen
wegens de volgende twee doorslaggevende kenmerken: een grotere flexibiliteit en
veelzijdigheid en het ondersteunen van transities en animaties. In de volgende
paragrafen wordt uitgelegd hoe in D3 een dynamische waardenetwerkconfigura-
tie kan gevisualiseerd worden.

3.3 Netwerken visualiseren in D3

D3 is een JavaScript-bibliotheek om dynamische data te visualiseren in de brow-
ser en maakt daarvoor gebruik van HTML5, CSS3 en Scalable Vector Graphics
(SVG) [10]. SVG is een standaard voor vectorafbeeldingen. Vectorafbeeldin-
gen beschrijven de instructies om een afbeelding te tekenen in XML-formaat.
Omdat geen individuele pixels worden ingekleurd (zoals bij rasterafbeeldingen)
treedt er geen kwaliteitsverlies op bij het wijzigen van de grootte van SVG-
afbeeldingen. Figuur 13 en 14 geven een relatief eenvoudig voorbeeld van een
SVG-afbeelding. De code tekent twee cirkels (<circle>) met een label (<text>)
en ertussen wordt een verbinding getekend (<path>).
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<svg width="1000" height="1000">

<g transform="translate (100 ,100)">

<circle r="40" stroke="green" stroke -width="4"

fill="lightgrey" />

<text style="font :12pt arial" dx=" -25" dy=" -55">

Cirkel 1

</text>

</g>

<g transform="translate (300 ,100)">

<circle r="40" stroke="red" stroke -width="4"

fill="lightgrey" />

<text style="font :12pt arial" dx=" -25" dy=" -55">

Cirkel 2

</text>

</g>

<path style="fill:none;stroke:black;stroke -width :3;"

d="M100 ,100A150 ,150 0 0,1 300 ,100"/>

</svg>

Figuur 13: De instructies om twee cirkels met een label en een verbinding er-
tussen te tekenen in SVG

Figuur 14: De SVG-afbeelding getekend door de instructies in figuur 13

39



D3 staat voor Data-Driven Documents en dat houdt in dat de transformatie
van een document gedreven wordt door data. Met een document wordt het
Document Object Model (DOM) bedoeld van de HyperText Markup Language
(HTML) pagina. Als de browser een webpagina laadt, maakt deze namelijk
een boom met alle objecten uit de HTML-pagina. Deze boom heet het DOM
en bevat niet alleen de verschillende HTML tags maar ook de SVG-elementen
die zich hiertussen bevinden. Het voorbeeld uit figuur 13 bevindt zich in zo
een SVG-element. Het zijn de element in deze boom die in D3 aangemaakt,
verwijderd of veranderd worden door data. Hoe dit precies gebeurt, komt aan
bod in de volgende paragrafen.

3.3.1 Economische indicatoren visualiseren via het general update
pattern

Het koppelen van DOM-elementen uit de HTML-pagina aan data wordt in D3
het general update pattern genoemd en dit principe vormt de basis van D3 [9].
Het codevoorbeeld in figuur 15 illustreert dit principe [10]. De code selecteert
via .selectAll(“p”) alle <p> elementen (paragrafen) binnen het body element
van de HTML-pagina, deze verzameling heet ‘de selectie’. Vervolgens wordt
deze selectie gekoppeld aan de data via .data(...). Deze data is steeds een tabel
met waarden en elke waarde uit de tabel wordt (achter de schermen) gekoppeld
met een element uit de selectie. Standaard gebeurt deze koppeling volgens de
index en wordt dus het eerste element uit de tabel gekoppeld met het eerste ele-
ment uit de selectie, het tweede data-element met het tweede selectie-element,
enzovoort. Dit is het join gedeelte van het general update pattern.

// Update ...

var p = d3.select("body")

.selectAll("p")

.data([4, 8, 15, 16, 23, 42])

.text(function(d){ return d; });

// Enter ...

p.enter (). append("p")

.text(function (d){ return d; });

// Exit ...

p.exit (). remove ();

Figuur 15: Codevoorbeeld van het general update pattern van D3 [10]

Nadat de data aan de bestaande elementen gekoppeld is, kunnen we de eigen-
schappen ervan instellen. In het voorbeeld wordt voor elk <p> element de tekst
ingesteld via .text(...). D3 laat toe deze eigenschappen in te stellen in functie
van de data: voor elk element uit de selectie wordt de overeenkomstige waarde
uit de tabel als het eerste argument (d) van de functie binnen de eigenschap
meegegeven. Het aanpassen van de aan de data gekoppelde selectie noemt heet
de update van het general update pattern.

40



Het kan zijn dat er in de data meer waarden aanwezig zijn dan er elementen ge-
selecteerd werden via .selectAll(“p”). Deze extra data wordt geselecteerd door
.enter() toe te voegen aan de bestaande selectie. In het codevoorbeeld is de
bestaande selectie opgeslagen in de variabele p en hierop passen we een enter()
selectie toe. Voor alle data die niet met een bestaand <p> element kon gekop-
peld worden, wordt een nieuw <p> element aangemaakt (via .append(“p”)) en
de tekst ervan wordt ingesteld.

Tenslotte is het ook mogelijk dat er minder waarden in de tabel zijn dan er
elementen geselecteerd werden. Deze overtollige elementen worden verwijderd
door .remove() op te roepen op de exit() selectie.

D3 laat dus toe om documenten te transformeren op basis van data en geeft
ons de controle over wat we doen met de bestaande, oude en nieuwe elemen-
ten. Dit gebeurt door het general update pattern toe te passen dat uit een join,
update, enter en exit selectie bestaat.

3.3.1.1 Een dynamische waardenetwerkconfiguratie visualiseren met
het general update pattern

Het general update pattern dat hierboven werd besproken, wordt ook toege-
past om een dynamische waardenetwerkconfiguratie te visualiseren. De data
die hiervoor gebruikt worden zijn twee tabellen: de tabel nodes die alle actoren
bevat in een bepaald jaar en de tabel links die alle verbindingen bevat in een
bepaald jaar. Elk element van deze tabellen is een object dat een waardestroom
of een actor voorstelt met zijn verschillende eigenschappen (zoals naam, winst,
enz.). In totaal wordt het general update pattern vier keer toegepast 24 om het
volgende te bekomen:

1. Met elke actor uit de tabel komt een <circle> element overeen dat de
instructies bevat om een knooppunt te tekenen. Voor bepaalde actoren is
de straal van de cirkel en de kleur van de cirkelomtrek afhankelijk van de
winst die de actor dat jaar maakt (zie paragraaf 3.1.3).

2. Met elke actor uit de tabel komt een <text> element dat de naam van de
actor visualiseert.

3. Met elke waardestroom uit de tabel komt een <path> element overeen
dat de verbinding tekent. De kleur van de waardestroom is afhankelijk
van het soort waardestroom. De dikte van geldstromen wordt geschaald
met de waarde ervan (zie paragraaf 3.1.2).

4. Met elke waardestroom uit de tabel komt een <text> element dat de naam
van de waardestroom weergeeft, al dan niet bij muisovergang.

Door het general update pattern toe te passen zorgen we er dus voor dat er over-
eenkomst is tussen enerzijds de achterliggende datastructuren met de knooppun-
ten en verbindingen (en hun eigenschappen) en anderzijds de SVG-elementen
die zich in de HTML pagina bevinden en door de browser op het scherm gete-
kend worden.

24Daarnaast wordt het general update pattern ook nog gebruikt om de rollen van een actor
te visualiseren en om verborgen verbindingen te visualiseren.
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Bij de overgang naar een nieuw jaar, zal de tabel met knooppunten en de tabel
met verbindingen gewijzigd worden. Door het general update pattern opnieuw
uit te voeren bij elk jaarovergang, wordt de visualisatie overeenkomstig aange-
past. De nieuwe knooppunten en verbindingen verschijnen, de oude verdwijnen
en de eigenschappen van de bestaande elementen wordt aangepast.

3.3.2 Structuurwijzigingen visualiseren met het force directed lay-
out algoritme

Om een netwerk op een grafisch aantrekkelijke manier weer te geven, wordt be-
roep gedaan op het force layout algoritme van D3 [19, 42, 43]. Het general up-
date pattern dat hierboven besproken werd, zorgt ervoor dat de SVG-elementen
waaruit de figuur bestaat in overeenstemming zijn met de data van een be-
paald jaar maar kent aan de elementen nog geen posities (x- en y-coördinaten)
toe. Het force layout algoritme zorgt hiervoor en berekent de posities van de
knooppunten op basis van de volgende drie (instelbare) krachten [42]:

1. De aantrekkingskracht: knooppunten met een verbinding trekken elkaar
aan

2. De zwaartekracht: alle knooppunten worden naar het midden van de figuur
aangetrokken om te vermijden dat ze uit het zicht zouden ‘drijven’

3. De afstotingskracht: alle knooppunten stoten elkaar af

Het force layout algoritme verwacht steeds de twee datastructuren die in vorige
paragraaf al aan bod kwamen: een verzameling knooppunten en een verzame-
ling verbindingen tussen deze knooppunten. D3 vereist dat elke verbinding een
verwijzing heeft naar de twee knooppunten waartussen ze loopt in de eigen-
schappen source en en target. Figuur 16 toont hoe een de datastructuur van een
heel eenvoudig netwerk er zou kunnen uitzien. Merk op dat de knooppunten
en verbindingen nog extra eigenschappen kunnen hebben, in dit geval heeft elk
knooppunt nog een naam.

var nodes = [ { name:"A" },

{ name:"B" },

{ name:"C" }

];

var links = [ { source: nodes[0], target: nodes [1] },

{ source: nodes [1], target: nodes [2] },

{ source: nodes [2], target: nodes [0] }

];

Figuur 16: Codevoorbeeld van de data die een netwerk voorstelt in D3
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Nieuwe knooppunten krijgen standaard de coördinaten van de linkerbovenhoek,
daarna berekent het algoritme iteratief hun meest optimale positie. De resul-
taten van de berekeningen van elke iteratie wordt als eigenschappen van de
knooppunten opgeslagen (de eigenschappen weight, px, py, x en y). Figuur 17
toont het resultaat hiervan voor het eerste knooppunt uit de tabel nodes van
figuur 16. Het zijn de x- en y-coördinaten die uiteindelijk bepalen waar het
element in de afbeelding terechtkomt.

{

"name": "A",

"weight": 0,

"index": 0,

"x": 126,

"y": 63,

"px" : 28,

"py" : 89

}

Figuur 17: Codevoorbeeld met de eigenschappen die het force layout algoritme
toevoegt aan een knooppunt

Elke iteratie van het algoritme wordt een tick genoemd en wijst erop dat de
x- en y-coördinaten van de knooppunten aangepast zijn. Het force layout algo-
ritme verwacht ook een functie die uitgevoerd wordt na elke tick, in deze functie
staat de code die ervoor zorgt dat de knooppunten en verbindingen verplaats
worden naar hun nieuwe posities.25. Hierdoor springen de knooppunten en ver-
bindingen initieel heen en weer over het scherm tot ze uiteindelijk tot rust komen
in een evenwichtspositie. Merk op dat hier ook een zeker mate van willekeur in
zit en dat iedere force layout visualisatie daardoor anders is [43].

Het codevoorbeeld in figuur 18 geeft de basiscode om een force layout visu-
alisatie uit te voeren. We zien dat respectievelijk de afstotingskracht van de
knooppunten, de zwaartekracht naar het centrum en de aantrekkingskracht tus-
sen verbonden knooppunten ingesteld worden. Daarna worden de knooppunten
en verbindingen ingesteld die gevisualiseerd worden, samen met de grootte van
afbeelding. Ten slotte wordt ook de koppeling met de tick -functie gemaakt en
start het algoritme de iteratieve berekeningen. De tick -functie wordt steeds
opnieuw uitgevoerd door het algoritme tot het netwerk convergeert naar een
stabiele toestand.

25Enkel de posities van de knooppunten worden berekend door het algoritme van D3. In
de tick -functie staat de code om de knooppunten in de afbeelding te verplaatsten naar deze
nieuwe posities. De verbindingen hun kromming wordt hier ook berekend alvorens ze effectief
getekend worden tussen de knooppunten.
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var force = d3.layout.force()

.charge (...)

.gravity (..)

.linkDistance (...)

.nodes(nodes)

.links(links)

.size (... ,...)

.on("tick",tick)

.start ();

Figuur 18: Codevoorbeeld van het gebruik van het force-layout algoritme

3.3.2.1 Het force layout algoritme toegepast op een dynamisch net-
werkconfiguratie

In de bovenstaande paragraaf werd met een codevoorbeeld besproken hoe we via
het force layout algoritme een netwerk kunnen visualiseren. Hetzelfde principe
wordt toegepast op een dynamische waardenetwerkconfiguratie. Hierbij wordt
steeds gebruikt gemaakt van de tabel nodes en links die respectievelijk de ac-
toren en waardestromen (en hun bijhorend eigenschappen) voorstelling in één
bepaald jaar. Met een dynamische waardenetwerkconfiguratie wordt echter het
waardnetwerk bedoeld over een bepaalde tijdsperiode. Dit is één JavaScript-
object dat de toelaat om te achterhalen welke actoren en knooppunten actief
zijn in een bepaald jaar en met welke eigenschappen.

Als we de gebruiker een jaarovergang wenst te visualiseren, wordt in de code de
tabel nodes en de tabel links dus door twee nieuwe tabellen vervangen. Deze
tabellen worden steeds geconstrueerd worden op basis van de dynamische waar-
denetwerkconfiguratie. We passen het general update pattern bij elke jaarover-
gang een aantal keer toe om de nieuwe objecten te tekenen, de oude te laten
verdwijnen en de objecten die behouden blijven aan te passen. Daarna wordt
onmiddellijk het force layout algoritme gestart (laatste regel figuur 18) en con-
vergeert het netwerk opnieuw naar een stabiele toestand.

Bovenstaande aanpak heeft één gebrek: bij elke jaarovergang verspringt het net-
werk heen en weer en drijft het soms uit het beeld van de visualisatie. Hierdoor
is onmogelijk vast te stellen hoe de structuur van het netwerk en de gevisuali-
seerde eigenschappen geëvolueerd zijn. De reden hiervoor is dat het force layout
algoritme volledig opnieuw moet beginnen wanneer de tabellen nodes en links
vervangen worden door nieuwe tabellen en het bijgevolg alle knooppunten in
de linkerbovenhoek van de figuur toevoegt, vooraleer ze convergeren naar een
stabiele toestand in het midden van de figuur. Hierbij kan het gebeuren dat
coördinaten bij tussentijdse berekeningen buiten het SVG-element vallen.

De oplossing voor dit probleem bestaat er uit de extra informatie uit figuur
17 (de eigenschappen weight, px, py, x en y) te kopiëren voor de knooppun-
ten die tijdens een jaarovergang behouden blijven. Hierdoor vertrekken deze
knooppunten reeds met een positie die dicht aanleunt bij hun uiteindelijke sta-
biele toestand en enkel de nieuwe knooppunten krijgen initieel de coördinaten
van de linkerbovenhoek. Het resultaat is dat het netwerk veel sneller naar een
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stabiele toestand convergeert en niet buiten het beeld drijft26. Nu is het wel
mogelijk de verandering van het waardenetwerk volgens de methodologie uit 3.1
vast te stellen.

3.4 Besluit over de dynamische voorstellingswijze

Om een dynamische waardnetwerkconfiguratie te verkrijgen, voegen we een
tijdsdimensie toe aan een waardenetwerkconfiguratie. Dit laat toe de waarde-
netwerkconfiguratie op verschillende tijdstippen met elkaar te vergelijken. Tij-
dens de jaarovergangen worden de structuurwijzigingen van het netwerk en de
veranderingen van de economische indicatoren (winst, inkomsten en kosten) ge-
visualiseerd. De grootte van actoren in een bepaald jaar wordt geschaald met de
winst of het verlies en de rand van het knooppunt wordt winstafhankelijk groen
of rood gekleurd. Actoren zonder winstbejag (of waarvan geen volledige kosten-
of inkomstenanalyse gebeurd is) krijgen een zwarte rand. Ook de dikte van de
geldstromen wordt geschaald afhankelijk van de waarde in dat jaar. Tijdens
de jaarovergangen groeien of krimpen actoren en geldstromen naar hun nieuwe
grootte of dikte. Zo kunnen nieuwe actoren ontstaan of oude actoren verdwij-
nen. Tijdens de jaarovergangen kunnen ook nieuwe waardestromen ontstaan of
oude waardestromen verdwijnen. Via een muisklik worden de rollen opgelijst
die een actor in een bepaald jaar opneemt. Deze dynamische voorstellingswijze
is gëımplementeerd in JavaScript via de bibliotheek D3. De keuze voor deze
bibliotheek kwam tot stand na een uitgebreide vergelijking van vier mogelijke
bibliotheken. De doorslaggevende criteria hiervoor waren de flexibiliteit en het
ondersteunen van animaties. De implementatie zelf maakt gebruik van het ge-
neral update pattern om ervoor te zorgen dat figuur synchroon blijft met de
dynamische data en het force-directed layout algoritme om de knooppunten en
verbindingen aantrekkelijk weer te geven. Door de berekeningen van dit algo-
ritme te kopiëren bij elke jaarovergang, zien we het netwerk vloeiend evolueren
naar zijn nieuwe toestand.

26Als er een zeer groot aantal nieuwe knooppunten toegevoegd wordt is het natuurlijk nog
steeds mogelijk dat het netwerk tijdens de stabilisatie verspringt en tijdelijk buiten beeld
drijft.
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4 Opbouw van de tool

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de ontwikkelde tool opgebouwd is. Daar-
voor wordt eerst een diagram besproken met een algemeen overzicht van de
architectuur en de gebruikte technologieën. Vervolgens volgt een paragraaf over
de bestaande code voor inkomsten- en kostenmodellering binnen de techno-
economische groep. Tot slot wordt de domeinlaag van deze tool in detail be-
sproken met behulp van een klassendiagram, sequentiediagram en verscheidene
fragmenten met (pseudo)code.

4.1 Architectuur en gebruikte technologieën

De ontwikkelde tool om een dynamische waardenetwerkconfiguratie te visuali-
seren is een webapplicatie. De keuze voor dit soort applicatie is een logisch
gevolg van het feit dat er zeer goede client-side bibliotheken beschikbaar zijn
voor visualisatie van dynamische data. In paragraaf 3.2 werden deze met elkaar
vergeleken en uit deze vergelijking kwam D3 als meest geschikt naar voor. Fi-
guur 19 geeft de structuur van de webapplicatie weer. We onderscheiden twee
aparte delen: de client en de server.

Figuur 19: Architectuur en gebruikte technologieën

De server die gebruikt wordt is een JBoss applicatieserver27 en is opgebouwd
uit vier delen: de presentatielaag, de domeinlaag, een RESTful webservice28 en
de datalaag. De communicatie tussen deze lagen gebeurt enkel volgens de pijlen

27http://jbossas.jboss.org/
28Representational state transfer [25]
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van figuur 19. De voordelen van deze opdeling zijn o.a. een betere flexibiliteit,
onderhoudbaarheid en herbruikbaarheid. Elke van de onderdelen heeft zijn ei-
gen verantwoordelijkheden en functies. De specifieke invulling van deze lagen
wordt hieronder beschreven.

De presentatielaag ontvangt Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-aanvragen
van de client en beantwoordt deze met statische inhoud: een HyperText Mar-
kup Language (HTML)-pagina en een bijhorend JavaScript- en CSS-bestand.
De HTML-pagina bevat de layout van de webapplicatie en wordt door de brow-
ser van de client getoond. De stijl ervan wordt opgemaakt door het Cascading
Style Sheets (CSS)-bestand. Het JavaScript bestand bevat alle code die de vi-
sualisatie van een dynamische waardenetwerkconfiguratie uitvoert in de browser
van de client. De methodologie waarmee deze waardnetwerken gevisualiseerd
worden en de implementatie ervan in D3 kwam aan bod in hoofdstuk 3.

De domeinlaag bevat de eigenlijke functionaliteit van de server en zorgt voor
het uitvoeren van de economische berekeningen in een dynamische waardnet-
werkconfiguratie. Deze berekeningen worden in paragraaf 4.3 besproken.

De functionaliteit van de domeinlaag wordt via HTTP aangeboden door een
RESTful webservice. De implementatie van de Java standaard (JAX-RS)
die gebruikt wordt, heet RESTEasy29. Het JavaScript-bestand dat de presen-
tatielaag naar de client stuurt bevat ook de logica om deze webservice aan te
spreken. Zo bereikt een dynamische waardnetwerkconfiguratie in JavaScript
Object Notation (JSON)-formaat de client en kan deze gevisualiseerd worden.
Het gebruik van JSON wordt in paragraaf 4.3.6 besproken.

De datalaag zorgt er voor dat de domeinlaag toegang kan krijgen tot de data.
In dit geval is de data de dynamische waardnetwerkconfiguratie van een bepaalde
casestudie. Omdat er verwacht wordt dat het aantal persistente30 modellen op
de server beperkt is, wordt hier geen gebruik gemaakt van een databank. De
data wordt eenvoudigweg opgeslagen in een tekstbestand (in JSON-formaat).

4.2 Bestaande code voor inkomsten- en kostenmodellering

Vooraleer de domeinlaag van de webtoepassing in detail wordt besproken, wordt
eerst een kort beeld geschetst van de bestaande bibliotheken binnen de techno-
economische groep: Techno Economic Software Suite (TESS) en Business Mo-
deling and Simulation (BEMES). Het is belangrijk dat de functionaliteit en
architectuur hiervan eerst aan bod komen omdat de ontwikkelde tool ermee
interageert.

4.2.1 TESS

Binnen de techno-economische groep is een Java bibliotheek voor handen om
economische berekeningen uit te voeren: TESS [16, 55]. Deze bibliotheek biedt
de mogelijkheid om de techno-economische analyse te doen van alle inkomsten

29http://resteasy.jboss.org/http://resteasy.jboss.org/
30Persistente dataopslag houdt in dat de data ook nog toegankelijk is nadat de stroom van

de server uitgeschakeld is.
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en kosten van één bepaalde actor over de jaren heen. Al deze berekeningen zijn
gebaseerd op tijdsfuncties. Een tijdsfunctie stelt een bepaalde waarde voor op
elk tijdstip van een vooraf bepaalde tijdsduur. Zo kan een tijdsfunctie bijvoor-
beeld het aantal klanten voorstellen van een bedrijf. Op deze tijdsfuncties kan
men verschillende bewerkingen uitvoeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldi-
gen, verschuiven in de tijd, enzovoort.

Tijdsfuncties zijn elementaire bouwstenen en de verschillende berekeningen hierop
worden gegroepeerd in modules en submodules [55]. Zo wordt een abstracter
niveau van berekeningen bekomen. Een equipment module is een voorbeeld van
zo een submodule en laat toe om te berekenen hoeveel materieel er van elke
type nodig is om een bepaald aantal klanten aan te sluiten op een netwerk. Dit
aantal kan vervolgens gebruikt worden om de kost van het benodigde equipment
te berekenen. Al deze (sub)modules werken volgens het principe van figuur 20.
De module verwacht als input een map van tijdsfuncties en voert daarop de be-
rekeningen uit. Deze map met de inputinformatie wordt vervolgens uitgebreid
met de berekende output.

Figuur 20: Algemeen principe van de modules uit TESS [16, 55]

4.2.2 BEMES

Naast TESS is ook BEMES beschikbaar binnen de techno-economische groep
[15, 17, 18, 52]. BEMES is een uitbreiding van TESS met een visuele modelleer-
taal om de kosten en inkomsten van een business case in te schatten. De code
van TESS lag dan ook aan de basis van BEMES en werd waar nodig uitgebreid.
BEMES laat toe om via een gebruikersinterface deze modellen te tekenen en
vervolgens te laten berekenen. Het voordeel van een visuele modelleertaal is dat
we op een éénduidige manier de inkomsten, kosten en economische indicatoren
van een business case kunnen berekenen. In BEMES worden drie verschillende
modelleertalen gebruikt om de kosten van een actor te modelleren:

1. Equipment Coupling Modeling Notation (ECMN) laat toe om de beno-
digde aantal en kosten van het equipment te bereken om een netwerk uit
te rollen. De code die dit achterliggende berekend is afkomstig van de
equipment module uit TESS die in de vorige paragraaf als voorbeeld werd
gegeven.

2. Business Process Modeling Notation (BPMN) wordt gebruikt om de kos-
ten van een operationeel proces in te schatten op basis van flows.
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3. Physical Network Modeling Notation (PNMN) tenslotte wordt gebruikt
om de infrastructuurkosten te berekenen die nodig zijn om een netwerk
uit te rollen.

Tenslotte wordt ook gebruikt van een modelleertaal (zonder visuele represen-
tatie) om de geldstroom tussen twee actoren te modelleren, dit heet revenue
modeling.

Een belangrijk punt in de architectuur van BEMES is de scheiding van de
front-end (voor visualisatie) en de back-end (voor de berekeningen) door REST -
interfaces. Het formaat dat gebruikt wordt om een model uit te wisselen met
die interfaces is Extensible Markup Language (XML). In TESS bestaat er een
afzonderlijke bibliotheek om samen te werken met BEMES. Deze interface laat
toe om via de REST -interfaces een model te laden en te laten berekenen met de
gewenste inputdata. Het resultaat van de berekeningen is in TESS bruikbaar
in de typische stijl: een map die strings afbeeldt op tijdsfuncties. Voorlopig
ondersteunt deze interface alleen ECMN-modellen.

BEMES laat dus toe om via grafische modellen de inkomsten en kosten tus-
sen verschillende actoren te berekenen. Via de interface in TESS kunnen we
hierop vanuit code beroep doen en krijgen we het resultaat terug in de stijl
van TESS. Deze interactie wordt in de volgende paragrafen nog in meer detail
besproken.

4.3 Een dynamische waardenetwerkconfiguratie voorstel-
len in de domeinlaag

4.3.1 Relaties tussen de verschillende klassen

Figuur 21 toont het klassendiagram van de ontwikkelde tool dat de entiteiten
voorstelt die een dynamische waardenetwerkconfiguratie vormen. Het doel van
dit klassendiagram (en heel de domeinlaag) is een opgeslagen dynamische waar-
denetwerkconfiguratie van een bepaalde casestudie te kunnen laden en laten
berekenen, vooraleer deze naar de client doorgestuurd wordt voor visualisatie.
Het moet dus alle informatie voorzien om een dynamische waardenetwerkconfi-
guratie te kunnen visualiseren volgens de methodologie van 3.1: een actor moet
aangevuld worden met zijn economische indicatoren, een rol met zijn kost en
een geldstroom met zijn waarde.

Een dynamische waardenetwerkconfiguratie wordt voorgesteld door de klasse
DynamicValueNetworkConfiguration en bestaat uit een verzameling van acto-
ren. Elke actor heeft op zijn beurt een verzameling van rollen en stromen. Er
bestaan twee associaties tussen de klasse Actor en ValueStream om het onder-
scheid tussen inkomende en uitgaande waardestroom te kunnen maken. Om
de verschillende soorten actoren van elkaar te onderscheiden wordt gebruikt
gemaakt van een enumeratie ActorType en voor waardestromen wordt Valu-
eStreamType gebruikt. Vermits verschillende soorten waardestromen niet erg
van elkaar verschillen in gedrag, wordt er gebruik gemaakt van een eenvoudige
enumeratie en niet van een afgeleide klasse, dezelfde redenering geldt voor een
actor. Daarnaast houdt zowel een actor als een waardestroom ook een map bij
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Figuur 21: Unified Modeling Language (UML)-klassendiagram van de entiteiten
in de de domeinlaag die een dynamische waardenetwerkconfiguratie voorstellen

met alle inputwaarden voor de eventuele berekeningen via een model uit BE-
MES.

Aan een rol en een waardestroom kan optioneel een model uit BEMES geas-
socieerd worden, dit wordt voorgeteld door de klasse BEMESModel. Elk model
houdt zijn type bij (ECMN, Business Process Model and Notation (BPMN),
PNMN of revenue model), zijn naam en een map met informatie voor het mo-
del (zoals bijvoorbeeld de kost van de equipments van een ECMN-model). De
naam dient als identificatie om het model te laden in BEMES. De klasse zelf
maakt daarvoor gebruik van de BEMES-interface in TESS. Momenteel wordt
enkel de interactie met ECMN-modellen ondersteunend, maar de code is voor-
zien om uitbreiding om ook de andere modellen te ondersteunen.

4.3.2 Structuurwijzigingen bijhouden in tijdsfuncties

Tot slot maken ook wijzigingen aan de structuur van het netwerk deel uit van
een dynamische waardenetwerkconfiguratie. Daarvoor houden zowel Dynamic-
ValueNetworkConfiguration, Actor, Role als ValueStream expliciet bij in een
tijdsfunctie op welke tijdstippen ze al dan niet actief zijn. Een nul wordt ge-
bruikt voor een jaar dat een actor niet actief is, een actief jaar wordt voorgesteld
door een één. Een actor, rol en waardestroom kunnen dus actieve periodes af-
wisselen met niet-actieve. Deze tijdsfuncties worden steeds gemodelleerd over
de volledige tijdsduur van de casestudie om de berekeningen erop te vereenvou-
digen. De naam van dit attribuut is steeds timeRange en zo wordt er ook in de
rest van tekst hiernaar verwezen.
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4.3.3 Alle actoren berekenen hun economische indicatoren

Het sequentiediagram van figuur 22 geeft de volgorde van de berekeningen weer
tussen de objecten van de klassen uit het klassendiagram van figuur 21. De
start van de berekeningen is de gebruiker die een bepaalde dynamische waar-
denetwerkconfiguratie opvraagt voor visualisatie. De REST-interface ontvangt
deze aanvraag, laadt het juiste JSON-bestand in het geheugen van de server en
roept de methode calculate op van DynamicValueNetworkConfiguration.

DynamicVNC1 Actor Role ValueStream

calculate()

calculateProfits(...)

getRevenue()

getCost(...)

costs

User

revenues/costs

check()

check()

calculateValue(...)

costs

BEMESModel

calculateValue(...)

revenues

check()

Optional

Optional

X2

1 Afkorting voor DynamicValueNetworkConfiguration

Figuur 22: Sequentiediagram van de volgorde van de techno-economische bere-
keningen

De methode calculate overloopt alle actoren en roept op elke actor calculate-
Profits aan. Elke actor berekent eerst zijn totale kosten door via getCost de
kost op te halen van elke rol die de actor opneemt. Daarbij geeft het als para-
meter de map met de informatie van de actor mee. De rol sommeert vervolgens
al zijn eventueel vast ingestelde kosten en zijn eventueel berekende kost via een
BEMES-model. Een kost berekenen via BEMES gebeurt door op het BEMES-
model de methode calculateValue aan te roepen. Dit is optioneel, de kost van
een rol kan ook uitsluitend berekend worden via één of meerdere vaste kosten.
Daarna overloopt een actor al zijn uitgaande geldstromen om ook deze kosten
te berekenen. Dezelfde map met informatie wordt meegegeven en ook hier is de
interactie met BEMES optioneel. Nadat een actor al zijn kosten berekend en
gesommeerd heeft, overloopt het al zijn inkomende geldstromen. Op basis van
de inkomende geldstromen worden de totale inkomsten van de actor berekend.
Telkens de methode calculateValue van een inkomende geldstroom opgeroepen
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wordt, wordt de map de informatie over de actor, aangevuld met zijn totale
kosten, meegegeven als parameter. Sommige revenue models bereken hun in-
komsten namelijk op basis van de kosten (bv. cost-based pricing)31. Uiteindelijk
wordt in elke actor een map berekend met volgende economische indicatoren:
de totale inkomsten, de totale kosten, de netto geldstromen, de verdisconteerde
netto geldstromen en de cumulatieve verdisconteerde netto geldstromen (de Net
Present Value (NPV)). Het zijn enkel de netto geldstromen die gebruikt wor-
den voor de visualisaties. Figuur 23 toont in pseudocode hoe in de methode
calculateProfits van de klasse Actor deze indicatoren berekend worden.

Figuur 23 De methode calculateProfits van de klasse Actor in pseudocode

function calculateProfits(information)
costs← 0
for each role r do

costs← costs + r.getCost(information)
end for
for each outgoing value stream vs do

if vs is monetary then
costs← costs + vs.getRevenue(information)

end if
end for
information← information + costs
revenues← 0
for each incoming value stream vs do

if vs is monetary then
revenues← revenues + vs.getRevenue(information)

end if
end for
cashflows← revenues− costs
discountedCashflows← cashflows ∗ discountFactor
cumulativeDiscountedCashflows← cumulate(discountedCashflows)

end function

4.3.4 Caching van de berekende waarden

Wanneer een rol of waardestroom zijn kost of waarde berekent, kan het hiervoor
beroep doen op een BEMES-model. Elke actor raadpleegt zijn rollen éénmaal,
maar vermits een waardestroom gedeeld wordt door twee actoren wordt de
waarde ervan tweemaal geraadpleegd en zou bijgevolg ook tweemaal berekend
worden. Om te vermijden dat we dan tweemaal een REST-aanvraag verstu-
ren naar BEMES, wordt de waarde ervan gecached. Figuur 24 illustreer dit
in pseudocode. Telkens de methode getRevenue van een waardestroom opge-
roepen wordt, worden eerst de eventueel vaste ingestelde waardes gesommeerd.
Als de waardestroom gelinkt is aan een model uit BEMES wordt enkel de eerste
keer via dit model de waarde ervan berekend. Opeenvolgende aanvragen geven
daarna de gecachete waarde terug. Deze waarde wordt enkel gecachet per aan-
vraag van de client, berekende waarden worden nooit persistent gemaakt op de

31De interactie met BEMES ondersteunt momenteel alleen ECMN-modellen

52



server. Hoe dit gerealiseerd wordt, komt aan bod in paragraaf 4.3.6.2. In de
methode getCost van de Role gebeurt dit op dezelfde manier, hoewel dit strikt
gezien niet noodzakelijk is.

Figuur 24 De methode getRevenue van de klasse ValueStream in pseudocode

function getRevenue(information)
revenues← 0
for each fixed revenue r do

revenues← revenues + r.getRevenue(information)
end for
if a BEMES model is defined then

if cachedRevenue has not been calulated then
cachedRevenue← model.calculateV alue(information)

end if
revenues← revenues + cachedRevenue

end if
return revenues

end function

4.3.5 Controleren van de berekende waarden

Elke actor, rol en waardestroom voert ook een controle uit nadat hij respectie-
velijk zijn economische indicatoren, kost of waarde heeft berekend. Zowel de
berekende waarden als de vast ingestelde waarden worden gecontroleerd. In het
sequentiediagram van figuur 22 wordt dit voorgesteld door de check methode
aan te roepen op zichzelf. Dit is eigenlijk de statische methode check uit de
klasse TimeFunctionChecker. De functie verwacht twee parameters: de time-
range van het element en een tijdsfunctie met de te controleren waardes. De
controle gebeurt in drie stappen:

1. Als het beginjaar van de berekende waarde groter is dan het beginjaar
van de timerange of het eindjaar van de berekende waarde is kleiner dan
de timerange, dan is er een onoplosbare fout opgetreden in de constructie
van het model en wordt er een exceptie opgeroepen. De berekende of
vast ingestelde kosten/waarden moeten steeds minstens over de volledige
timerange van de casestudie gedefinieerd worden.

2. Als bovenstaande voorwaarde voldaan is en het beginjaar en eindjaar van
de timerange en de berekende waarde komen nog niet overeen dan is de
tijdsfunctie met de waardes over een grotere periode gedefinieerd dan de
timerange. In dat geval wordt de tijdsfunctie met de waardes automatisch
getrimd en een gepaste opmerking op de console weergegeven. Het kan
zijn dat er iets misgelopen is bij het berekenen van de waarde in een BE-
MES-model of dat de gebruiker (die de casestudie implementeert) ergens
een vaste kost heeft ingesteld met een foute timerange. Als de gebruiker
namelijk niet expliciet een beginjaar opgeeft bij de constructie van een
tijdsfunctie, definieert TESS de functie automatisch van min oneindig tot
plus oneindig.
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3. Als de tweede bovenstaande controles uitgevoerd zijn, wordt de volledige
tijdsfunctie met de te controleren waardes overlopen. Voor elk jaar dat
deze waarde verschillende is van nul moet de timerange van het element
actief zijn. Als deze voorwaarde geschonden wordt, is er een onoplosbare
fout opgetreden bij de constructie van het model en wordt er een exceptie
opgeworpen.

4.3.6 Omzetting naar JSON-formaat

Het formaat om een dynamische waardenetwerk op te slaan en door te sturen
naar de client is JSON. Dit een syntax om data tekstueel voor te stellen in
de vorm van naam/waarde-paren. Het voordeel van JSON is dat het mense-
lijk leesbaar is en rechtstreeks om te zetten is in een JavaScript-object. Om
een dynamische waardenetwerkconfiguratie echter server-side om te zetten naar
JSON-formaat wordt gebruikt gemaakt van de Java bibliotheek GSON32. Deze
bibliotheek is door Google ontwikkeld en kan Java objecten serialiseren en dese-
rialiseren naar/van JSON. GSON laat toe objecten van klassen automatisch te
(de)serialiseren maar biedt tegelijkertijd ook de mogelijkheid om dit proces zelf
te beheersen. De volgende twee paragrafen bespreken twee situaties waarvoor
dit nodig is.

4.3.6.1 Tijdsfuncties zelf (de)serializeren

Wanneer tijdsfuncties automatisch door GSON serialiseerd worden loopt het
mis. Het is noodzakelijk om het automatisch (de)serialisatieproces van GSON
nauwkeuriger te bepalen. Een eerste mogelijkheid hiervoor zou het aanbregen
van annotaties zijn in de verschillende klassen die de interface timeFunction im-
plementeren, maar dit is niet mogelijk aangezien de broncode van TESS niet
gewijzigd mag worden.

GSON laat ook toe zelf een klasse te schrijven met de functionaliteit om ob-
jecten van een bepaald type te (de)serialiseren, het is dan ook op deze manier
dat in de tool te werk wordt gegaan. De klasse timeFunctionAdapter is hiervoor
verantwoordelijk en implementeert daarom de interface JsonSerializer<T> en
JsonDeserializer<T> en de bijhorende serialize en deserialize methodes. Voor
het generische type T wordt uiteraard TimeFunction opgegeven. GSON kan
dan op deze methodes beroep doen, telkens het bij de serialisatie van een dyna-
mische waardnetwerkconfiguratie een tijdsfunctie tegenkomt.

De serialize methode krijgt als parameter de tijdsfunctie die geserialiseerd moet
worden, haalt hiervan het beginjaar en een tabel met de waardes op en voegt
dit als twee eigenschappen toe op een object dat JSON wel kan omzetten. De
deserialize methode gaat in omgekeerde volgorde te werk: het krijg als parame-
ter een object met twee eigenschappen: het beginjaar van de tijdsfunctie en een
tabel met alle nuttige waarden. Op basis van de waarden van deze eigenschap-
pen construeert het een nieuwe tijsfunctie. Merk op dat het soort tijdsfunctie
niet geserialiseerd wordt en bijgevolg alle tijdsfuncties gedeserialiseerd worden
tot een GivenFunction, een vereenvoudiging die in dit geval geoorloofd is.

32https://github.com/google/gson
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4.3.6.2 Berekende waarden en modules uitsluiten voor serialisatie

De omzetting van een object van de klasse DynamicValueNetworkConfiguration
naar een JSON-string gebeurt in twee situaties. In beide gevallen wensen we
een fijnere controle over de (de)serialisatie door bepaalde attributen al dan niet
uit te sluiten tijdens het proces.

1. Wanneer de client een netwerk opvraagt voor visualisatie
De informatie over de interactie met BEMES (opgeslagen in de klasse BE-
MESModel) is niet noodzakelijk voor de visualisaties en hoeft daarom niet
meegestuurd te worden. Het attribuut model van een rol of waardestroom
moet dus overgeslagen worden tijdens de (de)serialisatie.

2. Wanneer de gebruiker van de tool en nieuwe casestudie imple-
menteert en op de server wenst op te slaan
In paragraaf 4.3.4 kwam reeds aan bod dat al de berekende waarden van de
domeinlaag (de economische indicatoren van de actoren, de kosten van een
rol en de waarde van een geldstroom) niet opgeslagen worden in het per-
sistente dataformaat van een dynamische waardnetwerkconfiguratie. We
willen namelijk dat deze waarden bij elke aanvraag berekend worden. Op
die manier zijn we zeker dat de waarden berekend worden op basis van
de meest actuele informatie en sluiten we het risico om met verouderde
berekende waarden te werken uit33. De attributen profits, calculatedCost
en calculatedRevenue van respectievelijk een actor, rol en waardestroom
moeten dus overgeslagen worden tijdens de serialisatie. Bij het deseriali-
seren van een netwerk op de server wordt de waarde van deze attributen
dan niet ingevuld.

We wensen dus tijdens de serialisatie van een dynamische waardenetwerkcon-
figuratie aan te geven of de BEMES-modellen of de berekende attributen al
dan niet moeten geserialiseerd worden naar de JSON-string. Dit is mogelijk in
GSON door zelf een annotatie te definiëren en dit wordt hieronder stap per stap
besproken met codevoorbeelden.

Figuur 25 toont hoe in Java een eigen annotatie gedefinieerd wordt. De naam
van de annotatie is CalcualtedValueExclude. Via ElementType.Field geven we
aan dat het een annotatie is voor attributen en via RetentionPolicy.RUNTIME
leggen we vast dat de annotatie gebruikt kan worden tijdens het uitvoeren van
de code. Figuur 26 toont een deel van de klassendefinitie van de klasse Actor.
Het attribuut profits is geannoteerd met de hierboven gedefinieerde annotatie.

33Dit is belangrijk als we een scenario-analyse zouden uitvoeren
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@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

@Target(ElementType.FIELD)

public @interface CalculatedValueExclude {

}

Figuur 25: De definitie van de annotatie @CalculatedValueExclude

public class Actor {

private String name;

private ActorType actorType;

@CalculatedValueExclude

private Map <String , TimeFunction > profits;

private TimeFunction timeRange;

private List <Role > roles;

private List <ValueStream > incomingValueStreams;

private List <ValueStream > outgoingValueStreams;

private Map <String , TimeFunction > actorInformation;

private double financingRate;

...

}

Figuur 26: Deel van de klassendefinitie van een actor

Nu de annotatie gedefinieerd is en de attributen die moeten overgeslagen worden
hiermee geannoteerd zijn, moet enkel nog de code gedefinieerd worden die ervoor
zorgt dat de geannoteerde attributen effectief overgeslagen worden. Dit gebeurt
in figuur 27 door over te erven van de klasse ExlusionStrategy. De methode
shouldSkipField legt vast dat alle velden die geannoteerd zijn met @Calculated-
ValueExclude overslagen worden tijdens de serialisatie. De werkwijze om een
BEMES-model te annoteren is analoog. In de volgende paragraaf wordt met
een codevoorbeeld gëıllustreerd hoe we nu via deze strategie en de hierboven
schreven TimeFunctionAdapter de serialisatie effectief uitvoeren.

public class CalculatedValueExclusionStrategy

implements ExclusionStrategy {

public boolean shouldSkipField(FieldAttributes f) {

return f.getAnnotation(CalculatedValueExclude.class) != null;

}

public boolean shouldSkipClass(Class <?> clazz) {

return false;

}

}

Figuur 27: Definitie van de strategie om attributen tijdens de GSON-serialisatie
over te slaan
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4.3.7 Het gebruik van GSON

Figuur 28 illustreert tenslotte hoe we een dynamische netwerkconfiguratie kun-
nen serialiseren met behulp van de GSON-bibliotheek34. Dit gebeurt door het
oproepen van de methode toJson op een object van het type GsonBuilder. Met
de methode registerTypeHierarchyAdapter stellen we in dat alle object van de
interface TimeFunction via de klasse TimeFunctionAdapter ge(de)serialiseerd
worden. Door de methode setExclusionStrategies(...) op het GsonBuilder ob-
ject op te roepen, stellen we in dat de geannoteerde attributen overgeslagen
worden tijdens de (de)serialisatie volgens de strategie uit figuur 27.

DynamicValueNetworkConfiguration network = ...

GsonBuilder gsonBuilder = new GsonBuilder ();

gsonBuilder.registerTypeHierarchyAdapter(TimeFunction.class ,

new TimeFunctionAdapter ());

gsonBuilder.setExclusionStrategies(new CalculatedValueExclusionStrategy ());

// gsonBuilder . setExclusionStrategies (new ModelExclusionStrategy ());

Gson gson = gsonBuilder.create ();

String json = gson.toJson(network );

Figuur 28: Codefragment die de serialisatie naar JSON illustreert

4.4 Besluit over de opbouw van de tool

In dit hoofdstuk werd uitgelegd hoe de ontwikkelde tool opgebouwd is. De
tool heeft als doel om de impact van verandering op een waardenetwerkcon-
figuratie te visualiseren. We onderscheiden twee aparte delen in de tool : de
client en de server. De server bestaat uit de presentatielaag, de datalaag, een
RESTful webservice en de domeinlaag. De presentatielaag stuurt naar de client
een HTML-pagina met de layout van de tool en een JavaScript-bestand met
de logica om een dynamische waardenetwerkconfiguratie op te halen en te vi-
sualiseren. Aanvragen vanuit dit script gaan naar de RESTful webservice, die
laadt via de domeinlaag (en de datalaag) de geschikte dynamische waardenet-
werkconfiguratie in het geheugen van de server en start de berekeningen van de
domeinlaag. Een opeenvolging van methodes zorgt er voor dat elke actor zijn
winst, elke rol zijn kost en elke geldelijke waardestroom zijn waarde berekent.
Tijdens de verschillende stappen van de berekeningen wordt steeds gecontro-
leerd of de berekende waardes overeenkomen met de timerange van het element.
Bij fouten wordt indien mogelijk automatisch een correctie uitgevoerd, anders
wordt een exceptie opgeworpen. Een rol of een geldelijke waardestroom kan om
zijn waarde te berekenen beroep doen op een model in BEMES. Deze interactie
met BEMES gebeurt maximaal één keer, de berekende waarde wordt tijdens
de aanvraag van de client gecachet. Nadat de berekeningen van de domein-
laag zijn uitgevoerd wordt de dynamische waardenetwerkconfiguratie door de
RESTful webservice geserialiseerd naar een JSON-string en doorgestuurd naar
de client. Bij deze serialisatie worden de berekende waarden uiteraard meege-
stuurd maar de informatie over de interactie met de modellen uit BEMES wordt
niet meegestuurd. Om een dynamische waardenetwerkconfiguratie op de server

34https://github.com/google/gson
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op te slaan wordt hetzelfde JSON-formaat gebruikt. Daar worden de berekende
waarden niet opgeslagen maar de informatie over de interactie met BEMES wel.
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5 Evaluatie van de Netflix casestudie

De eerste casestudie die geëvalueerd wordt via de ontwikkelde tool is gebaseerd
op het bedrijf Netflix. Hoewel de casestudie zo gedetailleerd mogelijk gemo-
delleerd is, zijn de resultaten van deze casestudie niet het eigenlijke doel van
dit hoofdstuk. Het hoofdstuk heeft wel als voornaamste doel het demonstreren
van de mogelijkheden en de flexibiliteit van de tool. In hoofdstuk 2 werd de
geschiedenis van Netflix reeds toegelicht en het bedrijf werd ook gebruikt bij
de daaropvolgende bespreking van de bestaande voorstellingswijzen van waar-
denetwerken. In de volgende paragraaf wordt eerst een overzicht gegeven van
de verschillende actoren, rollen en waardestromen die voorkomen in de dyna-
mische waardenetwerkconfiguratie van Netflix. Daarna worden drie belangrijke
veranderingen tussen 2007 - 2016 en de impact ervan op de waardenetwerkcon-
figuratie van Netflix toegelicht. Ten slotte wordt dit hoofdstuk afgesloten met
een algemeen besluit over de casestudie.

5.1 De dynamische waardenetwerkconfiguratie

Alle actoren die tussen 2007 en 2016 betrokken zijn bij het proces van waarde-
creatie worden opgesomd in tabel 5 en in tabel 6 wordt een overzicht gegeven
van alle rollen die Netflix opneemt in deze periode. De keuze viel op deze peri-
ode omdat Netflix pas sinds 2007 media streamt en omdat er in deze periode een
aantal interessante veranderingen plaatsvinden waarvan via o.a. jaarverslagen
en online blogs relatief veel informatie terug te vinden is.

Actor Type Periode

Netflix Bedrijf 2007 - 2016

Customers Klantensegment 2007 - 2016

Third-party CDN providers Bedrijfssegment 2007 - 2015

Amazon Bedrijf 2008 - 2016

Content providers Bedrijfssegment 2007 - 2016

Content producers Bedrijfssegment 2012 - 2016

Tabel 5: Overzicht van de actoren die voorkomen in de dynamische waardenet-
werkconfiguratie van Netflix

Voor elke rol die Netflix opneemt, wordt in tabel 6 de naam vermeld en de
periode dat de rol actief is. Merk op dat de actieve periode van een rol niet
noodzakelijk aansluitend hoeft te zijn, zoals bij alle rollen van Netflix wel het
geval is. Per rol wordt ook aangegeven hoe de kosten ervan berekend worden. De
ontwikkelde tool laat namelijk toe dat deze kosten berekend kunnen worden door
een combinatie van modellen in Business Modeling and Simulation (BEMES)
en vaste kosten (zie paragraaf 4.3.3). Een vaste kost betekent niet dat de kost
elk jaar hetzelfde is maar wel dat de kost een onveranderlijke tijdsfunctie is (en
dus niet berekend wordt via een model). In de laatste kolom van de tabel is er
per rol een verwijzing naar de bijlage, daarin staat telkens op welke manier en
met welke inputdata de kost van de rol berekend wordt. In de bijlages staat ook
vermeld welke bronnen daarvoor gebruikt werden.
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Rol Model Periode Bijlage

Customer relationship ECMN 2007 - 2016 B.6

Infrastructure ECMN en vast 2007 - 2016 B.8

Software development ECMN 2007 - 2016 B.5

Open Connect ECMN 2012 - 2016 B.2

Tabel 6: Overzicht van de rollen van Netflix opneemt in zijn dynamische waard-
netwerkconfiguratie tussen 2007 en 2016

In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de verschillende waardeuitwisselingen
die Netflix aangaat met andere bedrijven. Al deze uitwisselingen zijn steeds een
product of dienst in ruil voor geld. Per waardeuitwisseling wordt het product of
dienst vermeld waarvoor betaald wordt, de ontvangende actor en de periode dat
de waardeuitwisseling actief is. Ook hier wordt er per waardeuitwisseling naar de
bijlage verwezen voor een gedetailleerde beschrijving van de modelleringswijze
en inputdata die gebruikt wordt de waarde van de geldstroom te berekenen.

Product/dienst Naar Model Periode Bijlage

Cloud Amazon ECMN 2008 - 2016 B.7

CDN CDN providers ECMN 2007 - 2015 B.9

Content licensing Content providers Vast 2007 - 2016 B.4

Content productions Content producers Vast 2012 - 2016 B.4

VoD Customers ECMN 2007 - 2016 B.3

Tabel 7: Waardeuitwisselingen die Netflix aangaat met andere actoren in de
periode 2007 - 2016. Al deze waardeuitwisselingen zijn telkens van het type
geld in ruil voor een product of dienst.

In figuur 29 zien we de visualisatie van de dynamische waardenetwerkconfigura-
tie van Netflix in het jaar 2012. Alle actoren, rollen en waardeuitwisselingen die
hierboven besproken werden, zijn in dat jaar actief. Dankzij de visualisatie in
de tool kunnen we ogenblikkelijk een aantal zaken concluderen. Als we naar de
geldstromen kijken (zwarte pijlen), zien we dat de grootste geldstroom dat jaar
plaatsvindt van de customers naar Netflix. De tweede grootste geldstroom is die
van Netflix naar Amazon voor het gebruik van de cloud. Netflix’ knooppunt is
groen gekleurd want Netflix maakt in 2012 winst. Het knooppunt zelf is relatief
klein, want de winst valt dan ook laag uit t.o.v. de andere jaren. Tussen de
customers en Netflix is er nog een ontastbare waardestroom die heel de tijds-
duur van de casestudie actief is: de user data (grijze stippellijn). Netflix houdt
namelijk het kijkgedrag van hun klanten nauwgezet bij [13]. Op basis daarvan
doet Netflix persoonlijke aanbevelingen en bepaalt het met welke nieuwe media
hun bibliotheek best uitgebreid wordt [13].
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Figuur 29: De dynamische waardenetwerkconfiguratie van Netflix in 2012

5.2 Veranderingen van de waardenetwerkconfiguratie

Nu we een zicht hebben op de actoren, rollen en waardestormen die betrokken
zijn bij proces van waardecreatie van Netflix kunnen we in de volgende para-
grafen de impact van enkele recente veranderingen op het waardenetwerk van
Netflix analyseren. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de ontwikkelde
tool door met behulp van een slider de waardenetwerkconfiguratie van Netflix
op verschillende tijdstippen te visualiseren. De waardenetwerkconfiguratie in elk
jaar en de jaarovergangen worden dan gevisualiseerd volgens de methodologie
uit paragraaf 3.1. Daar waar nodig worden de schermafbeeldingen uit de tool
nog aangevuld met grafieken, de getallen hierin werden afgelezen via de tool.

5.2.1 Uitzendrechten kopen en eigen producties

Om een uitgebreid aanbod van video’s aan te bieden, onderhandelt Netflix voort-
durend met de content providers voor het verkrijgen van uitzendrechten [38].
Netflix gaat met hen een contract aan dat recht geeft om de media gedurende
een bepaalde tijd te streamen [38]. Na het verlopen van het contract wordt er
soms opnieuw onderhandeld over de uitzendrechten maar als de kijkcijfers de
kost van het contract echter niet verrechtvaardigen, verdwijnt de film of serie
uit de bibliotheek van Netflix [38].

Als we in de tool de dynamische waardenetwerkconfiguratie van Netflix visu-
aliseren van 2007 t.e.m. 2016 stellen we vast (a.d.h.v. de dikte van pijl) dat
de geldstroom tussen Netflix en de content providers geëvolueerd is van respec-
tievelijk de kleinste naar de grootste uitgaande geldstroom van Netflix. Figuur
30 toont het netwerk in 2007 (links) en in 2013 (rechts) met een muisovergang
over de geldstroom: we stellen van dat de waarde ervan toenam van slechts 21,5
miljoen $ in 2007 tot maar liefst 2,2 miljard $ in 2013. Ook de grafiek in figuur
31 bevestigt deze evolutie: vanaf 2013 is dit de grootste uitgaande geldstroom
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van Netflix en dat blijft zo tot op heden. Figuur 32 toont aan dit vanaf 2013
niet alleen de grootste uitgaande geldstroom is maar ook de grootste kost van
Netflix, groter dan alle rollen die Netflix zelf uitvoert.

Figuur 30: De dynamische waardenetwerkconfiguratie van Netflix in 2007 (links)
en 2013 (rechts). De spectaculaire toename van de waardestroom naar de con-
tent providers.
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Figuur 31: De kosten van uitgaande geldstromen van Netflix

De visualisatie in de tool van de jaarovergang tussen 2011 (links in figuur 33) en
2012 (rechts in figuur 33) toont het ontstaan van een nieuwe actor: de content
producers. Netflix betaalt de content producers om hun eigen series te laten
produceren onder de naam Netflix Originals. Netflix begon hiermee in 2012 om
te kunnen blijven inspelen op de noden van hun (toekomstige) klanten [8, 39].
In tegenstelling tot de traditionele series die aflevering per aflevering online ko-
men, zet Netflix zijn eigen producties bijna altijd per volledig seizoen online en
zo speelt Netflix in op het fenomeen van binge-watching [23].
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Figuur 32: Overzicht van de kosten van Netflix van uitgaande geldstromen en
uitgevoerde rollen

Figuur 33: De dynamische waardenetwerkconfiguratie van Netflix in 2011 (links)
en 2012 (rechts). Ontstaan van een nieuwe actor: de content producers.

In figuur 34 zien we dat de waardestroom naar de content producers van 5
miljoen $ in 2012 stijgt tot 429 miljoen $ in 2016, maar dat dit relatief gezien
nog een kleine kost blijft voor Netflix. De grafiek in figuur 31 bevestigt dit, de
geldstroom evolueert van de kleinste tot de op één na kleinste kost35 van Netflix.

35Kost ten gevolge van een uitgaande geldstroom en niet ten gevolgen van het opnemen van
een rol

63



Figuur 34: De dynamische waardenetwerkconfiguratie van Netflix in 2012 (links)
en 2016 (rechts). Toename in de geldstroom naar de content producers.

5.2.2 Uitrollen van een eigen content delivery network

Sinds 2012 maakt Netflix ook gebruik van zijn eigen Content Delivery Network
(CDN) om de media tot bij de eindegebruikers te kunnen streamen, daarvoor
deed het uitsluitend beroep op third-party CDN providers36 CDN providers [26].
In 2016 was deze overgang volledig voltooid en sindsdien verloopt zo goed als
100% van Netflix’ dataverkeer via hun eigen CDN [27]. Dankzij de dynamische
visualisaties van de tool kunnen we een aantal veranderingen t.g.v. deze over-
gang vaststellen.

Een eerste vaststelling is dat vanaf 2012 de geldstroom naar de CDN provi-
ders steeds kleiner wordt en in 2016 volledig wegvalt. Figuur 35 toont dat de
content providers en bijhorende waardestromen verdwijnen uit Netflix’ dynami-
sche waardnetwerkconfiguratie bij de overgang van 2015 naar 2016. Als we in
figuur 36 de waarde van de geldstromen naar de third-party CDN providers in
2012 en 2015 vergelijken, stellen we vast dat die inderdaad daalt van zo’n 238
miljoen $ in 2012 naar ongeveer 88 miljoen $ in 2015. Ook de grafiek in figuur
31 bevestigt dit en toont aan dat reeds voor 2012 een dalende trend ingezet
werd. Dit kan verklaard worden door een sterke daling in de prijs per GB van
third-party CDN providers, ondanks de toename in videokwaliteit en bijgevolg
dataverkeer naar de third-party CDN providers. Al deze factoren worden im-
mers gebruikt bij het berekenen van de geldstroom naar de third-party CDN
providers (zie bijlage B.9).

36Deze CDNs zijn de third party (derde partij) tussen de eerste twee partijen: Netflix en
zijn klanten
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Figuur 35: De dynamische waardenetwerkconfiguratie van Netflix in 2015 (links)
en 2016 (rechts). De third-party CDN providers en bijhorende waardeuitwisse-
ling met Netflix verdwijnen.

Figuur 36: De dynamische waardenetwerkconfiguratie van Netflix in 2012 (links)
en 2015 (rechts). De geldstroom naar de third-party CDN providers neemt af.

Een tweede impact is dat Netflix sinds 2012 ook nieuwe rol opneemt: het voor-
zien van Open Connect. Ook dit kunnen we constateren via de tool door op het
knooppunt van Netflix te klikken en via de slider het netwerk van 2011 naar
2012 te laten overgaan. Uit tabel 8 (de waarden werden afgelezen uit de tool)
blijkt dat deze kost sterk toeneemt (vertienvoudigt) maar nog steeds de kleinste
kost van al Netflix’ rollen blijft. De driver om de kosten van Open Connect te
berekenen is het aantal klanten en dit nam vanaf 2012 en 2013 spectaculair toe,
vandaar de vertienvoudiging van de kosten van Open Connect.
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Rol Kost in 2012 Kost in 2016

Customer relationship 891.231.835 $ 2.124.139.317 $

Infrastructure 136.617.294 $ 23.861.537 $

Software development 81.215.834 $ 133.801.043 $

Open Connect 2.553.337 $ 20.276.356 $

Tabel 8: De kosten van de rollen die Netflix opneemt in 2012 en 2016 (Deze
kosten zijn in de tool zichtbaar door in het juiste jaar op het knooppunt van
Netflix te klikken)

Netflix heeft twee redenen voor het gebruiken van hun eigen CDN [37].

1. Ten eerste werkt Netflix’ eigen CDN efficiënter dan die van derden want
dit CDN is speciaal geoptimaliseerd voor de noden van Netflix [37]. Nu
is ook proactieve caching mogelijk: tijdens de niet-piekuren (’s nachts)
wordt de content naar de CDN-servers verplaatst [37].

2. De tweede reden voor het uitrollen van hun eigen CDN situeert zich in
de samenwerking met ISPs. Om de media effectief tot bij de klanten te
krijgen moet het CDN verbonden worden met lokale ISPs. De verbinding
met de lokale ISPs kan op twee verschillende manieren [27, 37]. Een eerste
mogelijkheid is dat de ISPs en het CDN van Netflix rechtstreeks op elkaar
aansluiten in exchange points [27, 37]. Een alternatief is dat de ISPs ge-
bruik maken van Netflix’ eigen servers genaamd Open Connect Appliance
(OCA) [27, 37]. Deze servers komt Netflix gratis installeren bij de ISPs
zelf en dit is voordelig voor ISPs omdat ze resulteert in daling van hun
internetverbruik [27]. Netflix kan nu dus rechtstreeks samenwerken met
de ISPs, wat niet onbelangrijk is aangezien het significante dataverbruik
van Netflix [37].

Figuur 37 geeft een vergelijking van de kost van Open Connect (oranje lijn) en de
kost van de CDN providers (groene lijn). Doordat Netflix vanaf 2012 steeds meer
data verstuurt over zijn eigen CDN nemen de kosten van de CDN providers dan
ook sterk af. De blauwe lijn geeft de kost weer van de CDN providers indien het
uitrollen van Open Connect niet plaats zou hebben gevonden37. Hieruit blijkt
dat Netflix’ eigen CDN goedkoper uitvalt dan het blijven gebruik maken van de
third-party CDN’s.

37Deze kost werd berekend door in het bijhorende ECMN-model de waarde van de driver
’CDNDECREASE’ constant op 1 te houden en door de third-party CDN providers nog een
jaar langer actief te maken(zie ook bijlage B.9)
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Figuur 37: Netflix’ CDN kosten

5.2.3 Migratie naar de cloud van Amazon

Netflix heeft tussen 2008 en 2016 zijn eigen datacentrum volledig gemigreerd
naar de cloud van Amazon [59]. Netflix doet enerzijds beroep op Amazon Elas-
tic Compute Cloud (EC2) voor o.a. de website, het aanbevelingssysteem en het
coderen van video’s [59]. Daarnaast slaat Netflix o.a. de master copies, de vele
geconverteerde versies van zijn media en alle gebruikersdata op in S3 [41]. De
cloud wordt dus gebruikt om de gebruiker via de website verbinding te laten
maken met het CDN en zodra we op de play knop duwen, levert het CDN de
effectieve bits waaruit de video bestaat [27, 41]. Dit proces wordt gëıllustreerd
in figuur 3838.

Netflix had twee redenen om te migreren naar de cloud [59]. De eerste reden is
de elasticiteit en verticale schaalbaarheid die Netflix’ enorme expansie mogelijk
maakte [59]. Een tweede reden is de verhoogde beschikbaarheid van hun dienst
[59]. Bij het toelichten van deze twee redenen vermeldt Netflix expliciet dat
kostenreductie niet de hoofdreden om naar de cloud te gaan was, maar wel een
welgekomen bijeffect [59].

Een eerste impact van deze migratie die via de tool gevisualiseerd wordt is
het ontstaan van een waardeuitwisseling met Amazon. Dit is zichtbaar in figuur
39. De geldstroom naar Amazon is een som van twee: het gebruik van S3 en het
gebruik van EC2. Uit de grafiek van figuur 40 blijkt duidelijk dat de kost van
S3 de laatste jaren van de casestudie spectaculair toeneemt. Dit kan verklaard
worden door een sterke stijging van de totale hoeveelheid data die Netflix op-
slaat, ondanks de dalende trend in de prijszetting van Amazon. Uit figuur 41
blijkt echter dat de kost van S3 verwaarloosbaar is t.o.v. de kost van EC2. Die
laatste kost (en bijgevolg de som van de twee) kent een grillig verloop met een
piek in 2012. Hier is niet direct een verklaarbare reden voor, de kost is dan ook
herrekend op basis van de totale kosten uit de jaarverslagen39 van Netflix (zie

38De figuur is niet meer volledig accuraat; ondertussen is ook registration and payment
gemigreerd naar de cloud.

39https://ir.netflix.com/annuals.cfm
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ook bijlage B.8). Een andere modelleringswijze op basis van publieke informatie
was niet mogelijk. Deze piek in 2012 verklaart wel de relatief lage winst van
Netflix in 2012 (links in figuur 36).

Figuur 38: De cloud-gebaseerde architectuur van Netflix [41]

Figuur 39: De dynamische waardenetwerkconfiguratie van Netflix in 2007 (links)
en 2008 (rechts). De start van de migratie naar de cloud van Amazon.

Een tweede gevolg van de migratie naar de cloud is een daling in kosten die
Netflix uitgeeft aan zijn eigen servers, zoals zichtbaar in figuur 42. Deze kost
zit onder Netflix’ rol infrastructure en is dominant t.o.v. de overige infrastruc-
tuur kosten (t.g.v. computers van het personeel en huur van de gebouwen).
Ook hier is niet direct een verklaring voor want net als de EC2-kost werd deze
kost herrekend uit de jaarverslagen van Netflix40 De gestage stijging van de in-
frastructuurkosten zonder Netflix’ servers (grijze lijn) is verklaarbaar door de
toename van het aantal werknemers.

40De som van beide kosten werd herrekend uit de jaarverslagen en via een extended learning
curve verdeeld [46]. Zie ook bijlage B.7.
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Figuur 40: De waarde van de geldstroom voor het gebruik van Amazon S3

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

K
os

t 
in

 m
il
ja

rd
 $

EC2 S3

Figuur 41: De twee onderdelen van de geldstroom tussen Netflix en Amazon.
De kost van S3 is verwaarloosbaar t.o.v. die van EC2.

69



0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

K
os

t 
in

 m
il
jo

en
 $

Servers Infrastructure Infrastructure zonder servers

Figuur 42: De kosten van de rol Infrastructure

5.3 Besluit van de Netflix casestudie

De dynamische waardenetwerkconfiguratie van Netflix tussen 2007 en 2016 werd
gëımplementeerd in de ontwikkelde tool en vervolgens in dit hoofdstuk geana-
lyseerd. Deze casestudie demonstreert zo de mogelijkheid om via de tool de
impact van een aantal recente veranderingen op het waardenetwerk van Netflix
te visualiseren. Dat kan door de dynamische notatie die in dit werk ontwikkeld
werd. Zowel structuurveranderingen als veranderingen van de economische indi-
catoren kunnen dankzij de tool gevisualiseerd worden tijdens de jaarovergangen
van het netwerk.

5.3.1 Structuurveranderingen

• Vanaf 2008 wordt het waardenetwerk van Netflix uitgebreid met een nieuwe
speler: Amazon. Netflix doet beroep op de cloud van Amazon voor zo-
wel opslag als rekenkracht. De schaalbaarheid en elasticiteit van de cloud
maakten Netflix’ wereldwijde expansie mogelijk en verhoogde bovendien
de bedrijfszekerheid van hun dienst.

• In 2012 verschijnt er opnieuw een nieuwe speler in Netflix’ proces van
waardecreatie: de content providers. Netflix werkt met hen samen om
exclusieve media te laten produceren en zo in te spelen op de noden van
hun klanten.

• Sinds 2012 neemt Netflix ook een nieuwe rol op door het uitrollen van
hun eigen CDN, zo kunnen ze hun de media nog efficiënter bij hun eind-
gebruikers te krijgen. Deze nieuwe rol is in de tool zichtbaar door op het
knooppunt van Netflix te klikken.

• In 2016 valt de waardestroom naar de third-party CDN providers weg; de
migratie naar Netflix’ eigen CDN Open Connect is dat jaar voltooid.

70



5.3.2 Veranderingen van economische indicatoren

• De dikte van de geldstroom van Netflix naar de content providers toont
aan dat de kost hiervan de laatste jaren van de casestudie sterk toeneemt,
maar nog steeds laag uitvalt t.o.v. de eveneens sterk stijgende kosten voor
de reguliere licentierechten. Als we via de tool de uitgaande geldstromen
van Netflix in de laatste jaren van de casestudie met elkaar vergelijken
stellen we vast dat Netflix’ grootste uitgaande geldstroom overduidelijk
die naar de content providers is.

• De tool toont aan dat de geldstroom naar Amazon tijdens de migratie
(2008 - 2016) globaal gezien een stijgende trend heeft (met een piek in
2012), terwijl de kosten voor eigen servers steeds dalen en in 2016 volledig
wegvallen.

• Gedurende de hele casestudie blijft het knooppunt van Netflix groen ge-
kleurd want Netflix maakt elk jaar winst. In 2012 piekt de geldstroom
naar Amazon en valt de winst van Netflix dan ook relatief laag uit.

Daarnaast demonstreert deze casestudie de mogelijkheid om bij het berekenen
van de economische indicatoren van het netwerk het gebruik te maken van een
model uit BEMES. Zo werd de kost van de vier rollen die Netflix in de loop van
de casestudie uitoefent (customer relationship, infrastructure, software develop-
ment en Open Connect) berekend via Equipment Coupling Modeling Notation
(ECMN)-modellen. Ook de waarde van geldstromen (naar customers, CDN
providers en Amazon) werd via ECMN-modellen berekend. Door bovendien in
code bepaalde inputwaarden te laten variëren, kunnen we verschillende scena-
rio’s vergelijken. Een scenario-analyse leidt namelijk tot de conclusie dat de
kosten van Open Connect de laatste jaren lager uitvallen dan wanneer Netflix
zou blijven gebruik maken van de third-party CDNs.
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6 Evaluatie van de low cost carrier casestudie

De tweede casestudie die via de ontwikkelde tool geëvolueerd wordt is gebaseerd
op een Low Cost Carrier (LCC) zoals bijvoorbeeld Rynair of easyJet. Net zoals
de Netflix casestudie uit hoofdstuk 5 is het doel van van deze casestudie het de-
monstreren van de mogelijkheden van de ontwikkelde tool. Alle data, informatie
en berekeningswijzen die in deze casestudie gebruikt worden, zijn overgenomen
en/of vereenvoudig uit de gelijknamige casestudie van de tool VDMBee41 en op
extra informatie42 die één van de oprichters43 van deze tool hierover ter beschik-
king heeft gesteld. De betrouwbaarheid van de data en de uitspraken die hierin
staan en in dit hoofdstuk overgenomen worden kan echter niet gegarandeerd
worden. Meer informatie over VDMBee staat in paragraaf 7.2 van de mogelijke
uitbreidingen.

6.1 Inleiding en waardenetwerkconfiguratie

LCC’s onderscheiden zich in de eerste plaats van de van full service carriers
door hun veel goedkopere vliegtuigtickets. Om toch nog winstgevend te blijven
hanteren ze een een aantal doordachte strategieën die zich uiten in hun waar-
denetwerkconfiguratie. De waardenetwerkconfiguratie van een LCC is zichtbaar
in figuur 43 en wordt in de volgende paragrafen besproken.

6.1.1 Goedkope vliegtuigtickets maar dure extra’s

LCC’s hanteren het zogenaamde concept van no-frills: de prijs van de vliegtuig-
tickets is zeer laag maar de extra’s (de frills) worden weggelaten: geen extra
bagage, geen toegewezen zitplaatsen, eten of drinken is niet inbegrepen, enzo-
voort. Deze goedkope tickets worden voorgesteld door de waardestroom cheap
flights in figuur 43 . Al de extra’s die hierbij ontbreken kunnen wel aange-
kocht worden tegen een hoge prijs, dit wordt voorgesteld door de waardestroom
add-ons.

6.1.2 Regionale luchthavens zijn goedkoper en sneller

LCC’s werken vooral samen met secundaire of regionale luchthavens en pri-
maire luchthavens die een grote concurrentie ondervinden (actor airports). Deze
luchthavens worden gekenmerkt door een korte turn-around time44 en na harde
onderhandelingen kan een LCC meestal een lage landingsvergoeding (waarde-
stroom landing rights) bekomen. Sommige luchthavens betalen de LCC’s zelfs
een jaarlijkse subsidie om bij hen te landen. Ze zouden bereid zijn dit te doen
omdat de LCC’s een groot aantal passagiers naar hun luchthaven brengt (waar-
destroom traffic) en zo de lokale economie zou doen opleven.

41https://vdmbee.com/
42Het bestand ‘CBMP Use Case Reader.docx’ opgesteld in 2016 door Henk De Man als

trainingsmateriaal van de casestudie
43Henk De Man
44Dit is de tijd tussen het landen van een vliegtuig en het vertrek voor een volgende vlucht.
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Figuur 43: De waardenetwerkconfiguratie van een LCC

6.1.3 Net genoeg brandstof aan boord

Een andere kostenbesparende strategie van een LCC zou zijn dat hun vliegtuigen
niet volledig volgetankt worden maar slechts voldoende brandstof aan boord
hebben om één vlucht te voltooien. Dit wordt gedaan om het vliegtuig zo
licht mogelijk te maken en bijgevolg minder brandstof te verbruiken. Bovendien
zouden LCC’s steeds met een relatief jonge vloot werken (meestal jongerer dan 5
jaar) omdat deze moderne vliegtuigen minder brandstof verbruiken. De aankoop
van brandstof wordt in de waardenetwerkconfiguratie van de LCC voorgesteld
door de waardestroom fuel naar de actor fuel companies.

6.1.4 Aankoop en onderhoud van vliegtuigen

Het binneninterieur van de vliegtuigen van LCC’s zou sterk vereenvoudigd zijn
om de schoonmaaktijd, de tijd voor de security checks en zo dus de turn-around
time nog verder te verlagen. Bovendien zouden LCC’s maar met één type
vliegtuigen werken. De kosten voor het aankopen van vliegtuigen wordt onder-
gebracht onder de rol aircraft acquisition. Het feit dat steeds met een relatief
jonge vloot wordt gewerkt zorgt ook voor lagere onderhoudskosten, deze kosten
worden ondergebracht onder de rol aicraft maintenance. Deze rollen worden niet
gevisualiseerd in de waardenetwerkconfiguratie maar staan opgesomd in tabel
10.
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6.1.5 Personeelskosten en algemene kosten

LCC’s zouden ook gekend staan voor de lage lonen die ze aan hun personeel
uitbetalen. Deze kosten zouden zoveel mogelijk verlaagd worden door het per-
soneel zelf te laten betalen voor hun training, uniform en eten of drinken aan
boord van de vlucht. De personeelskosten worden ondergebracht onder de rol
flight attending van de LCC (zie ook tabel 10). Daarnaast zou het cabineper-
soneel ook getraind worden om zoveel mogelijk duty-free goederen te verkopen
aan boord. Ook dit is een belangrijke inkomst voor LCC’s en wordt voorge-
steld door de waardeuitwisseling met de duty-free shops in het waardnetwerk
van figuur 43.

6.1.6 Overzicht in tabelvorm

Tabel 9 vat nog eens de verschillende waardeuitwisselingen samen die voorkomen
in de waardenetwerkconfiguratie van een LCC. Voor elke waardeuitwisselingen
wordt vermeld voor welk product of dienst er betaald wordt, welke actor het
product voorziet en welke actor het product ontvangt. De kolom bijlage refereert
per waardeuitwisseling naar de paragraaf in de bijlage waar de details over de
gebruikte kostenmodellering staan. Tabel 10 geeft tenslotte nog een overzicht
van de rollen die de LCC opneemt en ook hier wordt er naar de bijlage verwezen
voor de gedetailleerde kostenmodellering. De enige rol uit deze tabel die nog
niet vermeld werd heet general and administration. Hierin worden alle andere
kosten ondergebracht die de LCC nodig heeft voor zijn werking.

Product/dienst Van Naar Model Bijlage

Cheap flights LCC Customers ECMN C.5

Add-ons LCC Customers ECMN C.8

Traffic LCC Airports Vast C.11

Landing rights Airports LCC ECMN C.6

Fuel Oil companies LCC ECMN C.9

Customers LCC Duty-free shops ECMN C.10

Tabel 9: Diensten en/of producten in de LCC casestudie die uitgewisseld worden
tegen betaling.

Rol Model Bijlage

Aircraft maintenance ECMN C.2

Aircraft acquisition ECMN C.4

General and administration Vast C.3

Flight attending ECMN C.7

Tabel 10: Overzicht van de rollen die een LCC opneemt in zijn dynamische
waardenetwerkconfiguratie
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6.2 Verandering door drastische prijsverlaging

De Chief Executive Officer (CEO) van de LCC had de ambitie om sterk te
groeien en daarom werd er besloten om volgende strategie toe te passen: de
prijzen van de vliegtuigtickets nog verder verlagen en ook de strategieën uit
paragraaf 6.1 nog strikter toe te passen. Het eerste jaar van de casestudie
visualiseert de waardenetwerkconfiguratie van de LCC voor het toepassen van
de prijsverlaging. In het tweede jaar van de casestudie heeft de prijsverlaging
effectief plaatsgevonden. Na het tweede jaar van de casestudie werd en geen
nieuwe strategie meer toegepast en het derde jaar van de casestudie bouwt
dan ook op het tweede jaar verder door een natuurlijke groei van de LCC’s
marktaandeel.

6.2.1 Nettowinst neemt spectaculair toe

Wanner we via de ontwikkelde tool de dynamische waardenetwerkconfiguratie
van de LCC bestuderen, kunnen we concluderen dat de prijsverlaging tot een
sterke toename van de netto winst heeft geleid. Figuur 44 toont namelijk aan
dat de nettowinst van 682,4 miljoen $ ongeveer verdubbelt tot zo’n 1,2 miljard
$ in het tweede jaar van de casestudie. Figuur 45 toont aan dat ook in het derde
jaar van de casestudie de nettowinst toeneemt en stijgt tot zo’n 1.7 miljard $.
Het knooppunt van de LCC wordt dan ook elk jaar groter en is steeds groen
gekleurd.

6.2.1.1 Inkomsten stijgen door groter marktaandeel

Door de visualisatie van de evolutie van de inkomende geldstromen van de LCC
in figuur 44 en figuur 45 wordt duidelijk dat de grootste inkomst van de LCC
afkomstig is uit de verkoop van vliegtuigtickets aan de customers en dat deze
waardestroom bovendien sterk toeneemt. Via de tool kan vastgesteld worden
(via muisovergang) dat de geldstroom van 5,7 miljard $ in jaar 1 toeneemt naar
7,3 miljard $ in jaar 2 en uiteindelijk stijgt tot 10,5 miljard $ in jaar 3.

De LCC haalt niet alleen inkomsten uit de verkoop van vliegtuigtickets maar
ook uit het verkopen van add-ons aan de customers, de subsidies van de air-
ports en een deel van de winst op het verkoop van duty-free goederen. Deze
geldstromen vallen relatief gezien klein uit t.o.v. de inkomsten uit de vlieg-
tuigtickets en hun toename is op het eerste zicht dan ook minder spectaculair.
De ontwikkelde tool laat echter ook toe om de waarde van deze geldstromen
via een muisovergang nader te onderzoeken. De grafiek in figuur 46 toont de
evolutie van deze inkomsten, deze waarden werden via de tool afgelezen. Deze
grafiek leidt tot de conclusie dat ook de inkomsten uit de gedeelde winst van de
duty-free shops (revenue sharing) en de add-ons van de customers spectaculair
toenemen. Alleen de subsidies van de airports blijven constant op 500 miljoen
$ per jaar.

75



Figuur 44: De dynamische waardenetwerkconfiguratie van een LCC in het eerste
jaar (links) en het tweede jaar (rechts) van de casestudie

Figuur 45: De dynamische waardenetwerkconfiguratie van een LCC in het derde
en laatste jaar van de casestudie.

De sterke stijging van al deze inkomsten is deels toe te schrijven aan de stijging
van het aantal verkochte tickets. De driver ticket volume keert dan ook terug
in alle Equipment Coupling Modeling Notation (ECMN)-modellen die gebruikt
werden om de waarde van de inkomsten te berekenen. Meer info hierover staat
in de bijlage waarnaar in de laatste kolom van tabel 9 per waardeuitwisseling
verwezen wordt. De toename van het aantal verkochte tickets zou toe te schrij-
ven zijn aan de daling van de ticketprijzen. Tabel 11 geeft een overzicht van de
evolutie van de gemiddelde ticketprijs en het aantal verkochte tickets in de drie
jaren van de casestudie.

De andere oorzaken voor de hogere winst liggen in de strategieën uit paragraaf
6.1 die nog strikter werden toegepast: er werden meer en duurdere add-ons ver-
kochte bovenop de goedkope vliegtuigtickets en er werden ook meer en duurdere
duty-free goederen verkocht tijdens de vlucht. De waarden van de parameters
(drivers of kosten van equipment) die dit vastleggen staan in bijlage C.1.
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Figuur 46: De inkomsten die een LCC maakt naast het verkopen van vliegtuig-
tickets

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Gemiddelde prijs ticket (in $) 51,75 32,5 32,5

Aantal verkochte tickets (in miljoen) 110 225 322

Tabel 11: De gemiddelde prijs van een vliegtuigticket en het aantal verkocht
vliegtuigtickets in de LCC casestudie

6.3 Rollen en kosten van een low cost carrier

In de ontwikkelde tool kunnen de kosten van de rollen die de LCC opneemt
in tabelvorm bekeken worden door op het knooppunt van de actor te klikken.
De verschillende kosten die zo bekomen werden staan in de grafiek van figuur
47. Uit deze grafiek blijkt duidelijk dat de rol flight attending de grootste kost
is. De kosten om het vliegtuig te onderhouden (rol aicraft maintenance) vallen
het laagste uit. Ook hier is de driver ticket volume gebruikt als input voor de
berekeningen van de kost van elk van deze rollen en we stellen dan ook vast dat
dezelfde stijgende trend zichtbaar is in alle kosten van figuur 47.

Om de stijgende kosten te enigszins drukken werden in het tweede jaar van
de casestudie de kostenbesparende maatregelen van de LCC nog verder door-
gezet: de lonen van de piloten en stewards daalden, de afschrijvingskosten van
de vliegtuigen daalden, de turn-around time werd nog ingekort om meer vluch-
ten te doen met hetzelfde vliegtuig en zowel de brandstofaankoopprijs als het
brandstofverbruik daalde nog verder. De precieze waarden van de parameters
(drivers of kosten van equipment) die dit vastleggen staan in bijlage C.1.
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Figuur 47: De kosten van de rollen die de LCC zelf uitvoert

6.4 Besluit van de low cost carrier casestudie

In dit hoofdstuk werd via de ontwikkelde tool een analyse gemaakt van de impact
van verandering op de waardenetwerkconfiguratie van een LCC. De structuur
van het netwerk verandert niet maar de economische indicatoren ervan wel. De
tool toont namelijk aan dat het drastisch verlagen van de ticketprijzen en het
doorzetten van de doordachte strategieën leidt tot een sterkte stijging van de
nettowinst van de LCC. Na het eerste jaar van de casestudie verdubbelt de net-
towinst en een natuurlijke groei van het aantal klanten leidt ook in het derde jaar
van de casestudie tot een sterke stijging. Via de tool werd vastgesteld dat alle
inkomsten van de LCC sterk toenamen met uitzondering van de subsidies van
de airports die constant bleven. De inkomsten uit het verkopen van vliegtuig-
tickets aan de customers blijven nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten
voor de LCC. De totale kosten van de rollen die de LCC uitvoert stijgen mee
met het aantal verkochte tickets, uit de tool blijkt dat de personeelskosten daar-
van de grootste zijn. Nagenoeg alle kosten en inkomsten werden berekend via
ECMN-modellen uit BEMES en daarmee toont deze casestudie opnieuw aan dat
de ontwikkelde tool succesvol kan interageren met BEMES voor gedetailleerde
inkomsten- en kostenmodellering.
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7 Samenvatting en mogelijke uitbreidingen

7.1 Samenvatting

Het proces van waardecreatie was vroeger een eerder lineair keten van activi-
teiten binnen één bedrijf. Tegenwoordig zijn er echter veel meer actoren bij
betrokken en waardenetwerken geven weer hoe deze verschillende spelers samen
waarde creëren door uitwisselingen aan te gaan, zoals bijvoorbeeld geld in ruil
voor een product of dienst. Waardenetwerken worden veelal grafisch voorge-
steld, doch bestaande voorstellingswijzen doen dit op een statische manier. De
telecomsector wordt echter gekenmerkt door snelle veranderingen met een im-
pact op het waardenetwerk. Daarom werd in dit werk een tool ontwikkeld om
waardnetwerken dynamisch voor te stellen en zo een analyse te maken van de
impact van verandering erop.

In de literatuurstudie werden de verschillende bestaande voorstellingswijzen van
waardenetwerken één voor één uitvoerig besproken en vervolgens met elkaar ver-
geleken op basis van een aantal kenmerken. Elke voorstellingswijze heeft zijn
eigen insteek en voldoet dan ook in meer of mindere mate aan deze kenmerken.
De uitzondering hierop is Value Delivery Modeling Language (VDML) dat de
verschillende kenmerken juist tracht te integreren. Op basis van de best practices
van deze vergelijking werd een terminologie vastgelegd om een waardenetwerk-
configuratie voor te stellen. Uit de literatuurstudie werd ook geconcludeerd dat
verandering twee verschillende vormen van impact kan hebben op een waarde-
netwerkconfiguratie: een verandering van de structuur van het netwerk en een
verandering van de economische indicatoren ervan. Deze economische indica-
toren zijn de winst van een actor, de kost van een rol en de waarde van een
geldstroom.

Door deze twee soorten veranderingen vast te leggen in de tijd en er een voor-
stellingswijze aan te koppelen verkrijgen we een dynamische waardenetwerkcon-
figuratie. Dit maakt het mogelijk om het netwerk op verschillende tijdstippen
met elkaar te vergelijken en een beeld te krijgen van de impact van de ver-
andering erop. De economische indicatoren van het netwerk worden als volgt
gevisualiseerd in de ontwikkelde tool.

• Het knooppunt van een actor wordt geschaald met zijn winst of verlies.
Actoren die winst maken hebben een groene rand, verlieslatende actoren
een rode en actoren zonder winstbejag een grijze.

• De dikte van de pijlen van geldelijke waardestromen wordt geschaald met
de waarde ervan.

• De rollen van een actor worden niet gevisualiseerd in een dynamische waar-
denetwerkconfiguratie. De kost ervan is in de tool wel zichtbaar (in tabel-
vorm) door op een actor te klikken.

Ook structuurwijzigingen worden gevisualiseerd tijdens de jaarovergangen door-
dat het netwerk zich automatisch herschikt naar zijn nieuwe structuur. Tijdens
deze overgang kunnen nieuwe actoren of waardestromen ontstaan en oude ver-
dwijnen.
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De economische indicatoren van het netwerk in de verschillende jaren worden
op de volgende wijze berekend. Elk actor berekent zijn winst in elk jaar op
basis van zijn totale kosten en inkomsten. De totalen kosten van de actor wor-
den berekend op basis van de kosten van alle rollen die de actor zelf uitvoert
en de kosten van uitgaande geldstromen. De kost of waarde van een rol of
waardestroom kan bereken worden via een model uit BEMES. Deze interactie
met BEMES is nuttig aangezien BEMES verschillende grafische modelleertalen
ondersteunt om op een gestructureerde manier aan inkomsten- en kostenmodel-
lering te doen. Anderzijds is gedetailleerde modellering soms niet mogelijk of
wenselijk en kan de kost of waarde van een rol of waardestroom ook ingesteld
worden als een vaste tijdsfunctie.

De architectuur van de tool is opgebouwd als volgt: het is een webapplicatie
die bestaat uit een client-side en een server-side. De server is verantwoordelijk
voor het berekenen van de economische indicatoren van het netwerk vooraleer
het netwerk naar de client doorgestuurd wordt via de RESTFul interface. De
dynamische visualisaties worden client-side uitgevoerd in JavaScript via de bi-
bliotheek D3. Na een uitgebreide vergelijking op basis van een aantal criteria
bleek dit namelijk de meest geschikte bibliotheek om de dynamische voorstel-
lingswijze te implementeren.

Tot slot werd de tool geëvalueerd via de Netflix casestudie en de low cost carrier
casestudie. In de Netflix casestudie werd de impact van drie recente veranderin-
gen op de waardenetwerkconfiguratie van Netflix onderzocht. Deze impact uit
zich zowel op de structuur van de waardenetwerkconfiguratie als de economisch
indicatoren ervan. De drie veranderingen waren het migreren naar de cloud van
Amazon, het uitrollen van een eigen Content Delivery Network (CDN) en het
produceren van eigen media. In de low cost carrier casestudie werd de impact
onderzocht van het drastisch verlagen van de ticketprijzen. Dit heeft een impact
op de economische indicatoren van de waardenetwerkconfiguratie. Beide case-
studies illustreren bovendien ook het gebruik van Equipment Coupling Modeling
Notation (ECMN)-modellen uit Business Modeling and Simulation (BEMES)
om de economische indicatoren van het netwerk te berekenen.

7.2 Mogelijke uitbreidingen

Hoewel er in dit werk heel wat zaken gerealiseerd zijn, is er ook nog ruimte
voor een aantal uitbreidingen. In de volgende paragrafen worden dan ook een
aantal uitbreidingen opgesomd. Voor elke uitbreiding wordt beschreven wat het
doel is, wat een mogelijke aanpak kan zijn en welke problemen hierbij kunnen
optreden.

7.2.1 Andere modelleertalen van BEMES ondersteunen

Momenteel kunnen via de ontwikkelde tool enkel ECMN-modellen uit BEMES
gebruikt worden voor kostenmodellering. Een eerst uitbreiding bestaat er dan
ook uit om ook de interactie met de andere standaarden (BPMN, PNMN en
revenue models) toe te laten. Dit is nuttig omdat men via deze modelleertalen op
een gestructureerde en eenduidige manier aan inkomsten- en kostenmodellering
kan doen. Om deze uitbreiding te realiseren moeten er twee zaken gebeuren.
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1. Allereerst moet in Techno Economic Software Suite (TESS) de interface
met BEMES uitgebreid worden, want die ondersteunt voorlopig alleen
ECMN-modellen [52]. Deze uitbreiding moet (via Java code) in BEMES
het juiste model laden en de juiste inputwaarden van het model (in XML
formaat) overschrijden [52]. Het resultaat van de berekeningen in BEMES
moet vervolgens nog omgezet worden naar de typische TESS-stijl: een map
van tijdsfuncties [52].

2. Vervolgens moet ook de ontwikkelde tool uitgebreid worden. De code is
hier reeds op voorzien: in de klasse BEMESModel moet men de methodes
implementeren die de output van de BEMES-interface in TESS mappen
op één tijdsfunctie die de kost van een rol of de waarde van een geldstroom
voorstelt.

Een mogelijke valkuil is hier de plaats waar de inputwaarden van de verschil-
lende modellen opgeslagen worden. Zo zijn er waarden die per model moeten
bijgehouden worden en waarden die gemeenschappelijk zijn voor verschillende
modellen. Zo vermijden we dat bepaalde waarden, zoals bijvoorbeeld de driver
het aantal klanten (kan in zowel in een ECMN- als in een revenue model ge-
bruikt worden), dubbel gedefinieerd worden.

Het ondersteunen van revenue models zorgt bij deze uitbreiding nog voor een
extra moeilijkheid omdat sommige revenue models berekend worden op basis
van de totale kosten (cost based pricing). Dit houdt in dat een actor dus eerst
al zijn kosten moet berekenen, vooraleer hij zijn inkomende geldstromen (waar
een revenue model met cost based pricing mee verbonden is) kan berekenen.
Hoewel revenue models nog niet ondersteund worden via de BEMES-interface
in TESS, wordt nu reeds op deze manier te werk gegaan in de ontwikkelde tool
(figuur 23 in paragraaf 4.3.3). Dit is slechts een eerste stap in de goede richting.
Het kan namelijk voorkomen dat de winst van de actor een geldstroom met een
cost based pricing revenue model voorziet, eerder berekend wordt dan de winst
van de actor die de geldstroom ontvangt. De actor die de geldstroom voorziet,
vraagt er dan de waarde van op maar die kan (nog) niet berekend worden om-
dat de totale kosten van de ontvangende actor onbekend zijn. Er zit dus soms
een volgorde waarin de winst van de actoren kan berekend worden. Om dit
probleem op te lossen moet er een algoritme geschreven worden dat tijdens de
berekeningen indien nodig het volledige netwerk afloopt totdat de winst van één
actor volledig kan berekend worden, om dan in omgekeerde volgorde één voor
één de winst van de andere actoren te berekenen.

7.2.2 Automatische conversie van VDMBee casestudies

Een tweede mogelijke uitbreiding situeert zich in de tool van VDMBee45. VDM-
Bee is een dashboard dat toelaat om verschillende business models en scenario’s
van innovatieve bedrijven te analyseren [56]. Het doel van de app is om eens-
gezindheid te krijgen tussen de verschillende stakeholders over de toekomstvisie
en objectieven van een bedrijf [56].

VDMBee is gebaseerd op de VDML-standaard die in de literatuurstudie aan

45https://vdmbee.com/
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bod kwam en laat toe om het value proposition exchange diagram of het role
collaboration diagram hiervan te tekenen. In tegenstelling tot de tool die in deze
thesis ontwikkeld werd, worden de netwerken niet automatisch gegenereerd maar
moeten ze door de gebruiker zelf getekend worden. Bovendien zijn dit statische
diagrammen zonder een dynamisch notatie.

Het zou dus interessant zijn om casestudies die in VDMBee gemodelleerd zijn
te kunnen gebruiken in de ontwikkelde tool. De casestudie van de low cost car-
rier is volledig gebaseerd op een casestudie uit VDMBee. De vertaling is hier
handmatig uitgevoerd door ECMN-modellen op te stellen op basis van de value
formulas van VDMBee. Een volgende stap zou zijn om deze omzetting op een
automatisch manier te doen.

Het is momenteel onzeker of deze automatisch omzetting mogelijk is. VDM-
Bee werk met verschillende fasen die in mijn tool voorgesteld kunnen worden
door de verschillende jaren van een tijdsfunctie. In principe zouden dus enkel
de juiste eigenschappen op elkaar afgebeeld moeten worden.

7.2.3 Verschillende scenario’s van een casestudie vergelijken

Een andere interessante uitbreiding is het ondersteunen van scenario-analyse.
Op die manier kan de gebruiker van de tool niet alleen bestuderen wat het
verschil is tussen de verschillende jaren van een casestudie maar ook wat het
verschil is tussen de verschillende scenario’s in een bepaald jaar.

Een eerste stap zou zijn om een scenario te zien als een verzameling van in-
putwaarden die gebruikt wordt voor de berekeningen. Momenteel laat de do-
meinlaag van de tool slechts één verzameling van inputwaarden toe en moet dus
nog uitgebreid worden om ook dit toe te laten. Ook hier geldt als opmerking
dat er een duidelijk onderscheid moet gemaakt worden tussen actor-specifieke
en model-specifieke inputwaarden om te vermeiden dat bepaalde waarden dub-
bel gedefinieerd worden.

De verschillende verzamelingen van inputwaarden kunnen vastgelegd worden
in code tijdens het implementeren van de casestudie, maar we zouden ook kun-
nen toelaten dat de gebruiker via de tool zelf scenario’s kan definiëren door de
inputwaarden aan te passen. Het aanmaken of wijzigen van tijdsfuncties kan
op een gelijkaardige manier zoals de gebruikersinterface in BEMES momenteel
toelaat. We kunnen dan mogelijk maken dat de gebruiker via een tweede slider
door de verschillende scenario’s van een bepaald jaar kan gaan, om via dezelfde
voorstellingswijze de impact van de veranderingen te visualiseren.

Een scenario kan echter breder gezien worden dan alleen een verandering van de
gebruikte inputwaarden. De structuur van het netwerk kan ook anders zijn in
een bepaald scenario. Een actor kan bijvoorbeeld in het ene scenario actief zijn
maar in de andere niet. Er moet nog verder onderzocht worden wat de beste
oplossing is om dit toe te laten. Op het moment van schrijven, is er zicht op
twee mogelijke pistes. Enerzijds kan een scenario (die ook structuurwijzigingen
toelaat) beschouwd worden als een volledig verschillende implementatie van een
bepaalde use case. Anderzijds is het misschien een mogelijkheid om de domein-
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laag zodanig op te bouwen dan het al dan niet actief zijn van de elementen
(altijd opgeslagen in het timerange attribuut) kan ondergebracht worden in een
verzameling, net als voor de inputwaarden van de berekeningen gesuggereerd
werd.

7.2.4 Sensitiviteits-analyse om de impact van risico te onderzoeken

Dankzij de ontwikkelde tool kunnen we de impact van verandering op het waar-
denetwerk onderzoeken. Niet alleen veranderingen maar ook onzekerheid kan
ook een invloed hebben op het waardenetwerk van een actor [44]. Een mogelijke
uitbreiding die sterk gelinkt is aan scenario-analyse is dan ook dat de tool sensi-
tiviteitsanalyse toelaat. Het doel van een sensitiviteitsanalyse is het bereik van
de outputwaarden in kaart brengen op basis van verandering aan de inputwaar-
den [44]. De gebruiker van de tool zou dan via de website kunnen aangeven met
welke inputwaarden en op welke manier de sensitiviteitsanalyse moet gebeuren.
Dit kan in eerste instantie op een eenvoudige manier doordat de gebruiker zelf de
verschillende waardes aangeeft die een bepaalde inputparameter kan aannemen
of doordat de gebruiker met een nauwkeurigheid (absoluut of in procent) een
bereik van waardes aangeeft waartussen de geselecteerde inputparameters kan
variëren. Vervolgens kan gevisualiseerd worden wat het bereik is (minimum en
maximum) van de gekozen output. Een volgende stap kan zijn dat de gebruiker
voor elke waarde van de tijdsfunctie zelf aangeeft hoe deze kan variëren (via een
probability density function) en dan kan bijgevolg ook de verdelingsfunctie van
de output gevisualiseerd worden. Deze mogelijkheid vereist uiteraard meer in-
put van de gebruiker en de vraag is dan ook of dit via een grafisch interface nog
haalbaar is. In beide gevallen zal er beroep moeten gedaan worden op TESS,
hierin is momenteel functionaliteit voorzien om een sensitiviteitsanalyse uit te
voeren.

7.2.5 Migratie van de tool naar BEMES

Binnen de techno-economische groep binnen het Internet and Data Lab (IDLAB-
TE) is het de bedoeling dat de functionaliteit van de ontwikkelde tool gëıntegreerd
wordt in BEMES. De architectuur van BEMES is in principe ontworpen op uit-
breiding met een nieuwe modelleertaal en dat kan in volgende twee stappen
[15].

1. Het model moet eerst gëımplementeerd worden in de gebruikersinterface
van BEMES zodanig dat de gebruiker de juiste editor kan selecteren om
dynamische waardenetwerken te visualiseren [15]. De logica om deze vi-
sualisaties uit te voeren kwam aan bod in dit werk.

2. Vervolgens moet er back-end en nieuwe calculator gëımplementeerd wor-
den (gelinkt met de calculator hub) die ervoor zorgt dat alle de alle econo-
mische berekeningen uitgevoerd kunnen worden in een dynamisch waar-
denetwerk [15]. Dit kan op dezelfde wijze als momenteel gebeurt in de
domeinlaag van de ontwikkelde tool.

Bovenstaande stappen zijn slechts een aanzet en vereisen uiteraard een meer
diepgaande kennis van de architectuur van BEMES om succesvol uitgevoerd
te kunnen worden. Ik hoop dan ook van harte dat mijn thesis hieraan een
waardevolle bijdrage heeft kunnen leveren.
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A.1 Vijfkrachtenmodel van Porter [49]
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A.2 Evolutionary forces driving industry structural change
[48]

Long-run changes in growth

Changes in buyer segments served

Buyers learning

Reduction of uncertainty

Diffusion of proprietary knowledge

Accumulation of experience

Expansion (or contraction) in scale

Changes in input and currency costs

Product innovation

Marketing innovation

Process innovation

Structural change in adjacent industries

Government policy change

Entries and exits

A.3 Waardeketen van Netflix, aangepast uit [49]
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A.5 De vier domeinen en bijhorende krachten die invloed
hebben op het BMC [47]
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A.7 Impact analysis Verna Allee [4]

A.8 Value creation analysis Verna Allee [4]
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A.10 E3 value model: overall profitability sheet [30]

A.11 Raamwerken opgenomen in VDML [54]
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B Netflix casestudie

In deze bijlage staan de verschillende Equipment Coupling Modeling Notation
(ECMN)-modellen beschreven die gebruikt worden bij de berekening van de
kosten van rollen en de waarde van geldstromen in de Netflix casestudie. Deze
modellering is gebaseerd op het werk van Goedele over de kostenmodellering
van Business-to-Consumer (B2C)-diensten in de telecomsector [57]. De model-
leringswijze werd in ECMN-modellen gegoten en waar nodig aangepast en/of
uitgebreid. De andere bronnen die hierbij gebruikt werden staan steeds vermeld
in de tabellen met de inputdata. De gebruikte data achterliggende berekeningen
is ook terug te vinden het bestand ‘netflix casestudie.xlsx ’ dat bij deze thesis
hoort.

B.1 Drivers

In tabel 12, 13 en 14 staan de drivers die in de verschillende ECMN-modellen
gebruikt worden. In de voetnoten wordt telkens verwezen naar de bronnen die
hiervoor gebruikt werden. De waarde van sommige drivers is berekend door
op deze bronnen berekeningen toe te passen (zoals een gemiddelde, lineaire of
exponentiële regressie). Voor deze berekeningen wordt doorverwezen naar het
Excel-bestand ‘netflix casestudie.xlsx ’.

Jaar C1 GBPH2 GB3 E4

2007 7,479 0,7 0 940

2008 9,390 0,84 27.024 1167

2009 12,268 1,008 71.767 1425

2010 20,010 1,2096 190.591 1711

2011 23,529 1,45152 50.6149 2018

2012 33,267 1,741824 1.344.170 2339

2013 44,350 2,0901888 3.569.682 2664

2014 57,391 2,50822656 9.479.925 2981

2015 74,762 3,009871872 25.175.629 3283

2016 93,800 3,611846246 66.858.364 3560

Tabel 12: Eerste deel van de drivers van de Netflix casestudie

1 CUSTOMERS in miljoen, gebaseerd op de jaarverslagen van Netflix
https://ir.netflix.com/annuals.cfm
2 GIGABYTEPERHOUR in GB/h, berekend in Excel-bestand op basis van
https://help.netflix.com/nl/node/87
3 GB in GB, berekend in Excel-bestand op basis van:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-05-09/netflix-reed-hastings-survive-missteps-
to-join-silicon-valleys-elite#p4
https://www.youtube.com/watch?v=o52vMQ4Ey9I
http://techblog.netflix.com/2014/10/using-presto-in-our-big-data-platform.html
https://www.slideshare.net/AmazonWebServices/bdt303-running-spark-and-presto-on-the-
netflix-big-data-platform
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4 EMPLOYEES, Bass-adoptiecurve met als parameters m = 5000 , p = 0, 005 en q = 0, 25
[7, 57]

Driver Constante waarde

DEVELOPERS1 (in %) 50

WORKINGHOURS2 (in h) 1790

VIEWINGHOURS3 (in h) 520

Tabel 13: Tweede deel van de drivers van de Netflix casestudie
1 We veronderstellen dat 50% van Netflix’ mederwerks developers zijn
2 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS (United States in 2015)
3 Berekend in Excel-bestand door totaal aantal uur gestreamde media te delen door het
totaal aantal klanten (en een gemiddelde te nemen van 3 jaren)
http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/4108420071x0x870685/C6213FF9-5498-
4084-A0FF-74363CEE35A1/Q4 15 Letter to Shareholders - COMBINED.pdf
https://media.netflix.com/en/company-blog/how-netflix-works-with-isps-around-the-
globe-to-deliver-a-great-viewing-experience

De drivers CDNINCREASE en CDNDECREASE zijn geconstrueerd op basis
van een extended learning curve met als parameters k = 0, 48 , n0 = 0, 1 en
∆T = 4 [46]. De drivers CLOUDDECREASE en CLOUDINCREASE zijn
geconstrueerd op basis van een extended learning curve met als parameters k =
0, 48 , n0 = 0, 1 en ∆T = 8 [46]. Alle vier deze drivers staan in tabel 14.

Jaar CDNI1 CDND2 CLI3 CLD4

2007 0 1 0 1

2008 0 1 0,01 0,9

2009 0 1 0,5 0,5

2010 0 1 0,72 0,28

2011 0 1 0,85 0,15

2012 0,1 0,9 0,92 0,08

2013 0,72 0,28 0,96 0,04

2014 0,92 0,08 0,98 0,02

2015 0,98 0,01 0,99 0,01

2016 1 0 1 0

Tabel 14: Derde deel van de drivers van de Netflix casestudie
1 CDNINCREASE, 2 CDNDECREASE, 3 CLOUDDECREASE, 4 CLOUDINCREASE

B.2 Open Connect

Om de kosten van de rol Open Connect te berekenen, wordt gebruikt gemaakt
van het ECMN-model in figuur 48. De driver voor het aantal servers van
Open Connect is het aantal customers. Netflix installeert één server per on-
geveer 20.000 klanten. Deze granulariteit werd berekend door het totaal aantal
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gëınstalleerde servers in 2016 te delen door het aantal klanten van Netflix in
hetzelfde jaar (zie tabel 15). Ook de prijs van het equipment (15.000 $) staat in
deze tabel. Om de geleidelijke overgang van third-party CDNs naar het gebruik
van Open Connect te modelleren wordt het aantal klanten vermenigvuldigd met
de driver CDNINCREASE. Omdat de huidige implementatie van ECMN in Bu-
siness Modeling and Simulation (BEMES) nog niet toelaat om een energiekost
toe te kennen aan een equipment, wordt de energiekost hier in rekening gebracht
via het extra equipment energy. Het energieverbruik van één server is berekend
op 3854 kWh per jaar, vandaar de granulariteit naar dit equipment (zie tabel
15). De kost van het equipment energy staat in tabel 16.

Figuur 48: ECMN-model van de rol Open Connect

Aankoopprijs server1 15.000$

Vermogen server2 440W

Stroomverbruik server3 3854,4 kWh/jaar

Levensduur server4 4 jaar

Aantal servers in 20165 4.669

Aantal klanten per server 20.089

Tabel 15: De inputdata van het ECMN-model van de rol Open Connect
1 Berekend in Excel-bestand op basis van
http://gizmodo.com/this-box-can-hold-an-entire-netflix-1592590450
2 https://openconnect.netflix.com/en/hardware/
3 Berekend in Excel-bestand op basis van vermogen server
4 We veronderstellen dat een server vier jaar meegaat
5 https://www.researchgate.net/publication/
304128227 Open Connect Everywhere A Glimpse at the Internet
Ecosystem through the Lens of the Netflix CDN
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Jaar Energy 1

2007 7

2008 7,2

2009 8

2010 8,1

2011 9,2

2012 9,9

2013 10,9

2014 11,4

2015 12,8

2016 13,2

Tabel 16: De kost van het equipment energy (de energieprijs in dollarcent/kWh)
1 Off-peak price van
https://www.oeb.ca/rates-and-your-bill/electricity-rates/historical-electricity-rates

B.3 Inkomsten

Om de inkomsten van Netflix te bereken wordt gebruik gemaakt van het ECMN-
model uit figuur 49. De driver hiervoor is het aantal customers. Aan het equip-
ment subscription wordt de gemiddelde jaarlijkse inkomst per klant gekoppeld,
de waarden ervan staan in tabel 17. Dit is berekend door per jaar de totale
inkomsten van Netflix te delen door het aantal klanten.

Figuur 49: ECMN-model om de geldstroom vanuit de customers te berekenen
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Jaar Subscription1

2007 161,16

2008 145,33

2009 136,15

2010 108,08

2011 136,20

2012 108,50

2013 98,64

2014 95,91

2015 90,68

2016 94,14

Tabel 17: De kost van het equipment subscription (in $ per klant)
1 Berekend in Excel-bestand via https://ir.netflix.com/annuals.cfm

B.4 Licentierechten en Netflix originals

Om tijdelijke of exclusieve licentierechten te verkrijgen voor bepaalde media be-
taalt Netflix respectievelijk de content providers en de content producers. Beide
kosten worden vast ingesteld en zijn dus niet berekend via een kostenmodel uit
BEMES. De waarden ervan staan in tabel 18.

Jaar Content rights1 Content productions2

2007 21 0

2008 50 0

2009 33 0

2010 235 0

2011 531 0

2012 793 5

2013 2211 89

2014 2785 187

2015 3431 317

2016 4274 429

Tabel 18: De waarde van de geldstromen naar de content providers en de content
producers (in miljoen $)

1 Bekomen uit de jaarverslagen van Netflix (streaming content obligations)
https://ir.netflix.com/annuals.cfm
2 https://www.statista.com/statistics/325004/netflix-streaming-programming-costs-type/
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B.5 Software development

De driver om de kosten van softwareontwikkeling te berekenen is het aantal
employees, het ECMN-model van deze rol staat in figuur 50. De granulariteit van
1:1790 is het aantal uur dat een werknemer jaarlijks werkt (zie tabel 13). De kost
van het equipment software developer is het gemiddelde (gëındexeerde) uurloon
van een softwareontwikkelaar en staat in tabel 19. We veronderstellen dat 50%
van de werknemers van Netflix zich bezighoudt met softwareontwikkeling, dit is
de waarde van de driver DEVELOPERS.

Figuur 50: ECMN-model van de rol softwareontwikkeling

Jaar Software developer1

2007 35,14

2008 35,84

2009 36,56

2010 37,29

2011 38,03

2012 38,79

2013 39,57

2014 40,36

2015 41,17

2016 41,99

Tabel 19: De kost van het equipment software developer (in $/h)
1 Berekend in Excel-bestand op basis van het uurloon uit het werk van Goedele [57] en de
jaarlijkse loonindexatie uit http://www.tradingeconomics.com/united-states/wage-growth
en

B.6 Customer relationship

Alle kosten die te maken hebben met klantenrelatiebeheer vallen onder de rol
customer relationship, het bijhorende ECMN-model staat in figuur 51. De kost
van het equipment administration en billing heten respectievelijk de administratie-
en de facturatiekost en staan in tabel 20. De administratiekost geldt enkel voor
de nieuwe klanten en krijgt daardoor een levensduur van oneindig. De marke-
tingkost is berekend door in elk jaar van de casestudie de totale uitgaven van
Netflix aan marketing te delen door het totaal aantal klanten. Deze waarden
staan in tabel 21. De kost van het equipment helpdesk agent is het uurloon van
een helpdeskmedewerker en staat in tabel 22. Per 5000 klanten is er een help-
deskmedewerker nodig, dit is de granulariteit tussen de driver CUSTOMERS en
het equipment helpdesk agent (zie tabel 20). Elke helpdesk agent werkt een vast

101



aantal uur per jaar. Het product van deze driver met de driver CUSTOMERS
geeft het totaal aantal uur dat de heldpesk agents werken per jaar.

Figuur 51: ECMN-model van de rol customer relationship

Administratiekost 1 10 $

Facturatiekost 2 0.1 $

Aantal klanten per helpdesk agent 3 5000

Tabel 20: De inputdata van het ECMN-model van de rol customer relationship
1, 2, 3 Afkomstig uit het werk van Goedele [57]
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Jaar Marketing1

2007 29,19

2008 21,27

2009 19,38

2010 14,68

2011 17,11

2012 14,57

2013 10,60

2014 10,58

2015 11,02

2016 10,57

Tabel 21: De kost van het equipment marketing (in $/customer)
1 Berekend in Excel-bestand op basis van de jaarverslagen van Netflix
https://ir.netflix.com/annuals.cfm

Jaar Helpdesk agent

2007 23,26

2008 23,72

2009 24,20

2010 24,68

2011 25,17

2012 25,68

2013 26,19

2014 26,71

2015 27,25

2016 27,79

2017 28,35

Tabel 22: De kost van het equipment helpdesk agent (in $/h)
1 Berekend in Excel-bestand op basis van het uurloon uit het werk van Goedele [57] en de
jaarlijkse loonindexatie uit http://www.tradingeconomics.com/united-states/wage-growth

B.7 Amazon cloud

De jaarlijkse geldstroom naar Amazon voor het gebruik van S3 wordt berekend
door het ECMN-model uit figuur 52. De driver die hiervoor gebruikt wordt
is het totaal aantal GB dat Netflix opslaat in de cloud (driver GB). Aan het
equipment S3 storage is een prijs per GB per jaar verbonden, de waarden ervan
staan in tabel 23. Daarnaast betaalt Netflix ook jaarlijks voor het gebruik
van de EC2 cloud. Het was niet mogelijk deze laatste kost te modelleren op
basis van publiek beschikbare informatie en daarom werd deze kost herrekend
op basis van de jaarverslagen van Netflix. De waarden ervan staan in tabel 24.
Deze jaarlijkse kosten worden dus ingesteld als een vaste kost. De waarde van
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de geldelijke waardestroom vanuit Netflix naar Amazon is dus een combinatie
van een ECMN-model en een vaste kost.

Figuur 52: ECMN-model voor het berekenen van de geldstroom naar Amazon
voor het gebruik van S3

Jaar S3 storage1

2007 0,15

2008 0,15

2009 0,15

2010 0,14

2011 0,14

2012 0,09

2013 0,085

2014 0,03

2015 0,03

2016 0,024

Tabel 23: De kost van het equipment S3 storage (in $/GB)
1 Afgeleid en geschat op basis van:
https://www.quora.com/Where-can-I-find-detailed-historical-cloud-storage-prices
https://aws.amazon.com/s3/pricing/
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Jaar Gebruik van EC21

2007 0

2008 32

2009 275

2010 523

2011 1094

2012 1411

2013 519

2014 561

2015 731

2016 1426

Tabel 24: De jaarlijkse kost voor het gebruik van Amazon EC2 (in miljoen $)
1 Omdat het niet mogelijk was de kost van Amazon EC2 en Netflix’ eigen server-
kost te berekenen op basis van publieke data zijn deze kosten herrekend uit de jaar-
verslagen van Netflix. Het verschil tussen de totale kosten van de jaarverslagen
(https://ir.netflix.com/annuals.cfm) en de totale kosten die de tool tool berekende (zonder
dus EC2 en eigen servers in rekenening te brengen) werd vervolgens berekend. Dit verschil
is in het Excel-bestand volgens een extended learning curve [46] verdeeld in twee kosten:
de kost voor EC2 en de kost voor Netflix’ eigen servers.

B.8 Infrastructure

Onder de rol infrastructure worden twee verschillende kosten ondergebracht met
als driver het aantal employees, het bijhorende ECMN-model staat in figuur 53
en de gebruikte inputdata staan in tabel 25. Per employee wordt een office
space van 8 m2 voorzien. De kost van dit equipment staat in tabel 26. Elke
werknemer krijgt ook één computer met een levensduur van vier jaar, de aan-
koopprijs hiervan staat in tabel 25. Het energieverbruik van een kantoorruimte
bedraagt 80 kWh per jaar en dat van een computer wordt berekend op 358 kWh
per jaar (zie tabel 25). Opnieuw is het energieverbruik van beiden equipments
gemodelleerd via een apart equipment energy omdat BEMES nog niet toelaat
dit rechtstreeks aan het bijhorend equipment te koppelen. Daarnaast worden
onder de rol infrastructure nog de kost gerekend voor Netflix’ eigen servers. De
waarden van deze kost staan in tabel 27. Dit wordt als een vaste kost ingesteld.

Figuur 53: ECMN-model infrastructure
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Office space per employee1 8 m2

Levensduur computer2 4 jaar

Aankoopprijs computer3 1500 $

Energieverbruik één m2 kantoorruimte per jaar4 80 kWh

Vermogen computer5 200 W

Energieverbruik computer per jaar6 358 kWh

Tabel 25: De inputdata van het ECMN-model van de rol infrastructure
1 [57]
2 We veronderstellen dat een computer 4 jaar meegaat
3 [57]
4 http://www.eeb-toolkit.com/index.php/modal-case-study-infosys-modal
5 https://www.energuide.be/en/questions-answers/how-much-power-does-a-computer-
use-and-how-much-co2-does-that-represent/54/
6 Berekend in Excel-bestand op basis van vermogen computer

Jaar Office space1

2007 39,33

2008 44,12

2009 31,5

2010 31,91

2011 39,67

2012 48,18

2013 52,69

2014 57,87

2015 66,71

2016 72,26

Tabel 26: De kost van het equipment office space (in $/square foot)
1 waarde van 2007 t.e.m. 2015:
http://www.bizjournals.com/sanfrancisco/blog/real-estate/2015/10/sf-office-tech-boom-
bubble-fitbit-pinterest-apple.html
waarde in 2016:
fortune.com/2016/01/11/san-francisco-office-rent/
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Jaar Eigen servers1

2007 235

2008 286

2009 277

2010 202

2011 198

2012 126

2013 22

2014 11

2015 4

2016 0

Tabel 27: De jaarlijkse kost van Netflix’ eigen servers (in miljoen $)
1 Omdat het niet mogelijk was de kost van Amazon EC2 en Netflix’ eigen server-
kost te berekenen op basis van publieke data zijn deze kosten herrekend uit de jaar-
verslagen van Netflix. Het verschil tussen de totale kosten van de jaarverslagen
(https://ir.netflix.com/annuals.cfm) en de totale kosten die de tool tool berekende (zonder
dus EC2 en eigen servers in rekenening te brengen) werd vervolgens berekend. Dit verschil
is in het Excel-bestand volgens een extended learning curve [46] verdeeld in twee kosten:
de kost voor EC2 en de kost voor Netflix’ eigen servers.

B.9 Third-party CDN

Om de kosten voor het gebruik van third-party Content Delivery Network (CDN)’s
te berekenen, wordt gebruik gemaakt van het ECMN-model in figuur 54. Aan
het equipment Third-party CDN wordt de gemiddelde kost toegekend die de
third-party CDN providers aanrekenen per GB. De waarden van deze kosten
staan in tabel 28. De vermeningvuldiging van de drie drivers CUSTOMERS,
VIEWINGHOURS en GBPERHOUR geeft het totaal aantal GB dat per jaar
verplaatst wordt over third-party CDNs. Om de geleidelijke overgang naar het
gebruik van Open Connect te modelleren wordt dit aantal vermenigvuldigd met
de driver CDNDECREASE.

Figuur 54: ECMN-model om de waarde van de geldstroom naar de third-party
CDN providers te berekenen
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Jaar Third-party CDN1

2007 0,135

2008 0,1

2009 0,0508

2010 0,0364

2011 0,0261

2012 0,0188

2013 0,0135

2014 0,0097

2015 0,0069

2016 0,00502

Tabel 28: De kost van het equipment third-party CDN (in $/GB)
1 Gebaseerd op en berekend (zie Excel-bestand)
http://blog.streamingmedia.com/ (meerdere artikels)
http://conferences.infotoday.com/documents/172/2013CDNSummit-B103.pdf
2 Deze waarde wordt enkel gebruikt voor de scenario-analyse, normaal is deze 0 omdat de
actor third-party CDN provider dat jaar niet meer actief is
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C Low cost carrier casestudie

In deze bijlage staan de verschillende ECMN-modellen die gebruikt worden in
de low cost carrier casestudie om de kosten van rollen en waarde van geldstro-
men te berekenen. De drivers die in deze modellen gebruikt worden komen
eerst aan bod in de volgende paragraaf en pas daarna worden de verschillende
ECMN-modellen één voor één besproken. Alle data en berekeningswijzen zijn
overgenomen en/of vereenvoudig uit de low cost carrier casestudie van de tool
VDMBee46. De data en berekeningswijzen zijn ook terug te vinden in het be-
stand ‘low cost carrier casestudie.xlsx ’ dat bij deze thesis hoort.

C.1 Drivers

De waarden van de drivers met een * naast hun naam zijn omgekeerd opgeslagen
omdat ze in hun ECMN-modellen een deling voorstellen. Een deling wordt daar
dus gemodelleerd als een vermenigvuldiging met het omgekeerde.

Driver Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Fuel consumption (l/km) 4,0 3,8 3,8

Flight distance (km/flight) 1241 1241 1241

Ticket volume (miljoen tickets) 110 225 322

Flights per ticket 0,005909091 0,005866667 0,005869565

Buy-in-flight share (%) 10 15 15

Buy-in-flight ratio (%) 15 20 20

Maintenance interval* (1/km) 1/100.000 1/100.000 1/100.000

Fleet age* (1/years) 1/5 1/5 1/5

Aircrafts per flight 0,000466154 0,000431818 0,000431746

Add-on ratio (%) 19,75 24,5 24,5

Tabel 29: Overzicht van de drivers die gebruikt worden voor inkomsten- en
kostenmodellering in de low cost carrier casestudie

C.2 Aicraft maintenance

De rol aicraft maintenance omvat alle kosten die gemaakt worden om de vlieg-
tuigen te onderhouden, het bijhorende ECMN-model staat in figuur 55. De
vermenigvuldiging van de drivers: flight distance, ticket volume en flights per
ticket geeft het totaal aantal km dat er jaarlijks gevolgen wordt. Dit wordt
gedeeld (vermenigvuldigd met het omgekeerde) door het maintenance interval
(het aantal km per onderhoudsbeurt) om zo het totaal aantal onderhoudsbeur-
ten te bekomen. De kost van een onderhoudsbeurt wordt toegekend aan het
equipment maintenance en de waarden ervan staan in tabel 30.

46https://vdmbee.com/
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Figuur 55: ECMN-model van de rol aircraft maintenance

Equipment Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Maintenance 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $

Tabel 30: De kosten van het equipment mantenance

C.3 General and administration

Onder de rol general and aministration vallen alle kosten die nodig zijn voor de
werking van het bedrijf zelf. Dit worden ook wel de overhead costs genoemd.
Deze kosten worden in VDMBee berekend als een vast percentage van de in-
komsten. Omdat dit in het in de ontwikkelde tool dit niet mogelijk is wordt
de totale kost van deze rol niet berekend maar ingesteld als een vaste kost (zie
figuur 47 voor de waarde ervan). Het is wel nuttig om te weten dat in VDMBee
dit percentage van 25% in het eerste jaar zakt naar 21% in het tweede en derde
jaar van de casestudie en dat het bedrijf dus efficiënter wordt.

C.4 Aircraft acquisition

In de rol aircraft acquisition worden de kosten ondergebracht t.g.v. het afschrij-
ven van de aangekochte vliegtuigen, het bijhorende ECMN-model staat in figuur
56. De vermenigvuldiging van de drivers: ticket volume, flights per ticket en
aicrafts per flight geeft het aantal aicrafts dat per jaar nodig is en dit wordt
gedeeld door (vermenigvuldigd met het omgekeerde) de fleet age om zo het deel
te bekomen dat per jaar afgeschreven wordt. De kost van het equipment aicraft
depreciation is de jaarlijkse afschrijvingskost van een aicraft en de waarden van
deze kost staan in tabel 31.
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Figuur 56: ECMN-model van de rol aicraft depreciation

Equipment Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Aicraft depreciation 11.700.000 $ 7.650.000 $ 7.650.000 $

Tabel 31: De kost van het equipment aicraft depreciation

C.5 Tickets

Het ECMN-model uit figuur 57 berekent de waarde van de geldstroom van de
customers naar de low cost carrier in ruil voor de waardestroom cheap flights.
De driver die hiervoor gebruikt wordt heet ticket volume (aantal verkochte tic-
kets). De ticketprijs (tabel 32) is de kost van het equipment ticket en is een
gewogen gemiddelde van de prijs voor een business ticket en een middle class
ticket uit VDMBee.

Figuur 57: ECMN-model om de inkomsten t.g.v. tickets berekenen

111



Equipment Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Ticket 51,75 $/flight 32,5 $/flight 32,5 $/flight

Tabel 32: De evolutie van de gemiddelde ticketprijs, dit is de kost van het
equipment ticket

C.6 Landing rights

Het ECMN-model uit figuur 58 berekent de waarde van de geldstroom die de
low cost carrier betaalt aan de airports in ruil voor de landing rights. Per vlucht
moet een fee betaald worden, dit is de kost van het equipment landing en de
waarden van deze kost staan in tabel 33. De vermenigvuldiging van de drivers:
ticket volume en flights per ticket geeft het totaal aantal vluchten per jaar dat
landt in de airports.

Figuur 58: ECMN-model van de geldstroom voor de landing rights

Equipment Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Landing 8 $ 15 $ 15 $

Tabel 33: De kost van het equipment landing

C.7 Flight attending

De rol flight attending omvat alle loonkosten voor de piloten en de stewards of
stewardessen, het bijhorende ECMN-model staat in figuur 59. De vermenigvul-
diging van de drivers: tickets volume en flights per ticket geef het totaal aantal
vluchten per jaar. Voor elke vlucht zijn er twee pilots (piloten) nodig en vier
attendants (stewards of stewardessen). De kosten van het equipment pilots en
het equipment attendants staan in tabel 34.
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Figuur 59: ECMN-model van de rol flight attending

Equipment Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Pilot 1100 $/flight 700 $/flight 700 $/flight

Attendant 250 $/flight 190 $/flight 190 $/flight

Tabel 34: De kosten van het equipment pilot en attendant

C.8 Add-ons payment

Het ECMN-model uit figuur 60 berekent de waarde van de geldstroom van
de customers naar de low cost carrier in ruil voor de waardestroom add-ons.
De driver add-on ratio geeft aan hoeveel procent van de passagiers een add-
on aankoopt bovenop zijn vliegtuigticket. De gemiddelde prijs van een add-on
staat in tabel 35. Zowel de driver add-on ratio als de gemiddelde prijs van een
add-on zijn een gewogen gemiddelde over de business class en middle class uit
VDMBee.

Figuur 60: ECMN-model van de geldstroom voor de add-ons
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Equipment Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Add-on 19,81 $ 24,59 $ 24,59 $

Tabel 35: De kosten van het equipment add-on

C.9 Fuel payment

De waarde van de geldstroom naar de oil companies wordt berekend door dit
ECMN-model. De vermenigvuldiging van de vier gebruikte drivers geeft het to-
taal aantal liter brandstof dat jaarlijks gebruikt wordt voor alle vluchten samen.
De kosten van het equipment fuel staan in tabel 36.

Figuur 61: ECMN-model voor de geldstroom voor de fuel

Equipment Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Fuel 0,33 $/ltr 0,28 $/ltr 0,28 $/ltr

Tabel 36: De kost van het equipment fuel

C.10 Duty-free goods

Het ECMN-model uit figuur 62 berekent de geldstroom van de duty-free shops
naar de low cost carrier. De low cost carrier voorkoopt namelijk hun goederen
en krijgt daarvoor een deel van hun winst. De kosten van het equipment buy-
in-flight staan in tabel 37 en stellen het gemiddelde bedrag voor dat passagiers
aan boord besteden aan duty-free goods.
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Figuur 62: ECMN-model voor de geldstroom vanuit de duty-free shops

Equipment Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Buy-in-flight 8 $ 15 $ 15 $

Tabel 37

C.11 Subsidy

In ruil voor de passagiers die de low cost carriers brengen, zijn sommige luchtha-
vens bereid subsidies te betalen. Achter deze subsidies zit geen berekeningswijze
en ze zijn dan ook ingesteld als een constante vaste kost van 500 miljoen $ per
jaar.

D Bijgevoegde bestanden

Bij deze thesis horen volgende bestanden:

• Een zipbestand met de volledige code. Dit is een dynamic web project
ontwikkeld in Eclipse Jee Neon47. Het is een Maven-project48 en is afhan-
kelijk van de TESS-bibliotheek.

• Een Excel-bestand met de data (inclusief referenties) en berekeningswijzen
van de Netflix casestudie.

• Een Excel-bestand met de data (inclusief referenties) en berekeningswijzen
van de low cost carrier casestudie.

• Een filmpje van de visualisatie van de dynamische netwerkconfiguratie van
Netflix casestudie.

• Een filmpje van de visualisatie van de dynamische waardenetwerkconfigu-
ratie van de low cost carrier casestudie.

47https://eclipse.org/
48https://maven.apache.org/
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Deze bestanden zijn terug te vinden op de persoonlijke pagina van de student
op de IBCN TE Wiki (onder ‘Finale documenten thesis’). De code van deze
thesis is ook terug te vinden op de SVN via:
‘https://svn.intec.ugent.be/svn/TESS/externalprojects/BavoDevocht’.

D.0.1 Implementeren van een nieuwe casestudie

Bij het implementeren van een nieuwe casestudie kan volgende werkwijze gevolgd
worden:

• De huidige casestudies zijn klassen in het package cases. Hoewel dit niet
verplicht is, is het logisch om hier een nieuwe klasse te schrijven die de
casestudie implementeert.

• In deze klasse kan dan de code geschreven worden die een nieuw object
aanmaakt van de klasse DynamicValueNetworkConfiguration en daarin
kunnen alle actoren (met hun rollen) en waardestromen toegevoegd wor-
den.

• De klasse op zich is niet belangrijk voor de werking van de tool. De code
in deze klasse moet gezien worden als een lang script dat een dynamische
waardenetwerkconfiguratie aanmaakt en opvult met de juiste objecten/ei-
genschappen. Uiteindelijke kan dit netwerk via de klasse
JSONDAO geserialiseerd worden naar een JSON-object. Dit JSON-object
stelt een casestudie op de server voor.

• De klasse JSONDAO slaat het JSON-bestand automatisch op in de map
WebContent zodat het bestand toegankelijk is voor de RESTful webser-
vice.

• Vergeet niet dat er via OpenVPN49 connectie moet zijn met de interne
JBoss server indien er gebruikt wordt gemaakt van modellen in BEMES.
Dit is natuurlijk niet nodig als het project wordt gedeployed op de interne
JBoss-sever zelf.

• Bij het implementeren van een casestudie moet de naam van een actor,
rol of waardestroom steeds uniek zijn.

• Bij het implementeren van een casestudie moeten de tijdsfuncties steeds
gedefinieerd worden over de de hele casestudie. Waarden van deze tijds-
functie die niet gebruikt worden omdat een bepaald element dan niet actief
is, moeten op nul gezet worden.

• Voor optimale visualisaties wordt aangeraden om gebruik te maken van
Mozilla Firefox50 of Google Chrome51.

49https://openvpn.net/
50https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
51https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
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D.0.2 ECMN-model tekenen in BEMES

Om gebruik te maken van een ECMN-model moet dit eerst getekend worden via
de gebruikersinterface in BEMES. Tijdens de ontwikkeling van deze thesis was
het door een onbekende fout in BEMES niet mogelijk om nieuwe tijdsfuncties
te definiëren of op te slaan via de gebruikersinterface. Er is aangegeven dat
dit probleem in de toekomst opgelost zou worden. De kosten van equipments
kunnen dus niet via BEMES toegekend worden, dit moet gebeuren in code bij
de implementatie van een casestudie in de ontwikkelde tool.

In de klasse BEMESModel is hiervoor een map voorzien (die heet modelIn-
formation). De sleutel van een entry in deze map is de naam van het equipment
in BEMES en de waarde stelt een tijdsfunctie voor met de kost van het equip-
ment. Ook deze tijdsfunctie moet gedefinieerd worden over de volledige duur
van de casestudie en moet nul zijn in jaren dat de rol of waardestroom waar het
model mee verbonden is niet actief zou zijn.

Voor de correct werking van BEMES is het wel noodzakelijk dat via de gebrui-
kersinterface aan elke driver een tijdsfunctie wordt gekoppeld (anders treedt
er een fout op). Dit kan door één van de twee standaard tijdsfunctie te selec-
teren die in BEMES beschikbaar zijn: sample constant time of sample linear
time values. Deze waarden worden vervolgens bij het berekenen van het model
overschreden.
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