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Waardenetwerken voor Services 

Services zijn een belangrijk deel van onze huidige economie. Ze maken deel uit van ons dagelijks 
leven en komen voor in bijna alle economische uitwisselingen tussen twee actoren of entiteiten. Dit 
proefschrift gaat over het samenstellen, uittesten en valideren van waardenetwerken voor services 
(van de Engelstalige afkorting SVN’s). SVN’s zijn flexibele en dynamische netwerken bestaand uit 
klanten en homogene actoren die relaties met andere mensen vastleggen om een 
meerwaardeservice te leveren. Met homogeniteit bedoelen we dat individuen een gemeenschappelijk 
business- doel hebben, dit wil zeggen het leveren van een oplossingsservice. Flexibiliteit en dynamiek 
maken het mogelijk om de netwerkstructuur aan te passen (koppelen en ontkoppelen van services) 
op basis van afhankelijkheden tussen services of strategische aanpassingen.  

SVN’s bestaan minimaal uit twee actoren, namelijk een leverancier en een klant. Echter, in veel 
gevallen bestaat een SVN uit meerdere leveranciers, die elk een commerciële service bieden, en 
samen aan een complexe behoefte van klanten voldoen. Commerciële services zijn economische 
activiteiten die het idee van economische wederkerigheid volgen (bijvoorbeeld, een economische 
activiteit die waardevolle uitkomsten aanbiedt en aanvraagt vanuit zijn omgeving). Het pakket van 
commerciële services die een complexe klant tevreden stellen wordt een service bundel genoemd. 
Door het gebruik van multileverancier- servicebundels kan elke aanbieder zich op zijn eigen 
hoofdcompetenties richten alsook meedoen aan het voldoen aan klantbehoeftes, die nooit door een 
enkele aanbieder zou bevredigd worden. Bovendien kan een SVN ook leveranciers van leveranciers 
hebben, die op hun beurt weer leveranciers kunnen hebben enzovoort, totdat de leveranciers bereikt 
worden voor wie we redelijkerwijs aan kunnen nemen dat de services geleverd kunnen worden op 
een bekende manier. SVN’s kunnen, “on-the-fly” (onmiddellijk) samengesteld worden om bij 
specifieke klantbehoeften te passen. Deze samenstelling vereist “bedrijven aan bedrijven” (of B2B - 
business to business) en “bedrijven aan consumenten” (B2C) relaties. B2B relaties maken het 
mogelijk om netwerken voor serviceleveranciers en servicebundels (“enablers”) te ontstaan, terwijl 
B2C relaties de resulterende servicebundels netwerken met de eindconsument. 

Dit proefschrift bestaat uit drie delen. Het eerste deel legt de business en technische aspecten uit die 
betrokken zijn bij het maken van SVN’s.  Het tweede deel presenteert een computationeel kader voor 
het samenstellen van SVN’s die bij specifieke klantenbehoeften passen. Het derde onderdeel 
behandelt het toetsen en valideren van het samenstellingskader met behulp van twee case studies 
(de eerste in de muziekindustrie en de tweede in de onderwijssector), en een computersimulatie. Het 
laatste deel van dit proefschrift levert de conclusies en toekomstige onderzoekstrajecten. 

	  


