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INSPIRERENDE CASE

LEERPUNTEN CASE
Welke drie leerpunten halen jullie uit de case?

Leasen, verhuren, verkopen,... Welke mogelijkheden zijn er ? Verkopen we een
product of een dienst? Welke zijn de voordelen en de nadelen? Welke zijn de
werkpunten?
Case: Enterprise Mobility as a service van Econocom. Er wordt een dienst
aangeboden, geen product. Er wordt gewerkt met apple producten.
Case: Smart Lighting leasen ipv kopen.

UITDAGINGEN
Welke uitdagingen bracht de groep
naar voor?
1. Perceptie rond leasen en huren moet
beter. Moet laagdrempeliger, niet
enkel voor grote spelers.
2. Aandachtspunt blijft ook hier de
circulariteit doorheen gans de keten.
'End of life' blijft belangrijk
aandachtspunt.

1.
2.
3.

Het welslagen hangt samen met nieuwe samenwerkingsvormen. Product als dienst vereist cocreatie trajecten (bv tussen producent en bedrijf sterk in leasen).
Leasen kan je met meer dan een wagen alleen.
Restwaarde product is belangrijke zaak bij leasingmaatschappijen. Een kwalitatief product is dus
essentieel.

UITDAGING #1
Welke uitdaging selecteerde de groep als nummer 1?

UITDAGING #2

Welke uitdaging selecteerde de groep als nummer 2?

Andere manier van budgetteren en boekhouding

ANALYSE #1

ANALYSE #2

Welke analysepunten (waarom, knelpunten) komen naar voor
in de groep rond uitdaging #1?

Welke analysepunten (waarom, knelpunten) komen naar voor
in de groep rond uitdaging #2?

1.

1.

Monetarisering van alle zachte elementen. Kwantificeren
en tot die kosten komen van belang.
Functionaliteit omzetten in tastbare elementen.

3. Andere manier van budgetteren en
boekhouding (investering versus
werkingskosten).

2.
3.

3.

4. Sociale impact van deze nieuwe
economie moet meegenomen
worden. Bv Uber versus Faircab. En
een duurzaamheidstoets blijft nodig.

OPLOSSINGEN #1

OPLOSSINGEN #2

Wat zijn de oplossingen voor uitdaging #1 die door de groep
worden voorgesteld?

Wat zijn de oplossingen voor uitdaging #2 die door de groep
worden voorgesteld?

5.

1.

Aanbestedingen moeten anders worden uitgeschreven.

1.

2.

Aandacht voor sociale skills in nieuwe netwerkeconomie
+ cases naar buiten brengen.
Concrete cases en trajecten in beeld brengen + goed
communiceren.

2.

3.

2.

3.
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