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Grote kansen maakindustrie in transformatie
naar dienstverlening
In 2020 ruim helft van inkomsten maakindustrie gerelateerd aan
‘dienstenbanen’

De maakindustrie verdient haar geld in toenemende mate met diensten.
Waar twintig jaar geleden nog bijna tweederde van de (arbeids)inkomsten uit
productieactiviteiten kwam, zal dit in 2020 naar verwachting iets minder dan
de helft zijn. Vooral voor eindfabrikanten van kapitaalgoederen (zogeheten
OEM-ers) liggen er kansen ‘op te schuiven’ in hun business model, van
productie en verkoop naar een service model meer gebaseerd op
dienstverlening. Dit vraagt wel om forse investeringen in onder meer nieuwe
technologie en medewerkers. Dit concludeert ING Economisch Bureau in
een vandaag verschenen rapport, die ter gelegenheid van de IndustrieTOP
Midden-Nederland wordt uitgebracht.

Gebruikers willen ontzorging en flexibiliteit

In een service model wordt de klant verder ‘ontzorgd’. Het garanderen van de prestatie van een

kapitaalgoed tegen een vaste fee is hierin de grote stap. Een gebruiker is hiermee zeker van

gebruik en prestatie, zonder eigendom te hebben. Een fabrikant speelt hiermee in op de trend

‘van eigendom naar gebruik’ en versterkt tegelijkertijd de relatie met haar klant. Gevolg ervan is

dat voor een fabrikant meer nadruk komt te liggen op diensten, zoals onderhoud, remarketing,

financiering en het uitvoeren (overnemen) van taken met het geproduceerde kapitaalgoed.

Overgang stap voor stap
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OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

De overgang van productverkoop naar service model zal stap voor stap moeten gaan. Bert

Woltheus, Sectormanager Industrie bij ING: ”De transitie voor fabrikanten is groot en vraagt

om investeringen van tijd en geld om technologie te ontwikkelen die de onderhoud en inzet

(benutting) van kapitaalgoederen verbetert. De relatie met de klant wordt intensiever en vraagt

verdere training van de salesmedewerkers. Het gaat straks nog meer dan in het verleden om

een oplossing voor de klant Ten slotte vereist het kapitaal, omdat de overstap in de eerste jaren

veel liquiditeit zal vergen.”

Service model belangrijke stap naar circulaire economie

Het service model is een ideale opstap naar een circulaire economie. Onderdeel van het service

model is de terugname (vervanging) van het product. De controle over het product blijft bij de

fabrikant. Door slim ontwerp kan demontage, hergebruik of recycling veel effectiever plaats

vinden. De waarde van het circulaire model moet echter (nog) niet gezocht worden in een

betere inkoopmarge. Belangrijk is dat de vraag van grote bedrijven en overheden (inclusief

regelgeving) zich in de richting van de circulaire economie beweegt.

ING - Van productverkoop naar duurzame klantoplossing - april 2016_tcm162-

102695.pdf

638628

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_m8hd4dhwjps9
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/69224/documents/42412-1592462567-ING%20-%20Van%20productverkoop%20naar%20duurzame%20klantoplossing%20-%20april%202016_tcm162-102695-7faff3.pdf


ING migration

https://m8hd4dhwjps9.pr.co/
https://m8hd4dhwjps9.pr.co/

