
Voorbeelden VIA organisatie-
innovatie subsidie

Om de voorbeelden zo duidelijk mogelijk te maken, hebben we de voorbeelden onder de specifieke onderdelen 
omschreven. 

Ontwikkeling in de markt:
De horeca, en daarmee ook de hotels, staat onder druk. Het is moeilijk om goed personeel te vinden en daardoor 
moeilijk om een goede kwaliteit te bieden aan gasten. Maar is het aangenomen causale verband tussen een goede 

-
seren die niet ten koste gaat van de beleving van de klant?

service in goede verhouding staan, terwijl dit met een minimaal aantal medewerkers wordt georganiseerd. 

De medewerkers die op de werkvloer staan, zijn alleen met gasten bezig. Vanuit één kantoor wordt de rest georgani-

-
houd, kan vanuit Nederland van alle kamers in de wereld zien of er iets mis is. Wanneer een kamersleutel niet werkt 

2. Swapfiets: het vernieuwen van het verdienmodel
Ontwikkeling in de markt: 
Gebruiken is het nieuwe hebben. De markt wil steeds meer gebruikersgemak. Dit betekent dat men het niet belang-
rijk vindt of de fiets waarop men fietst, in eigen bezit is. Belangrijker is tegenwoordig dat de fiets waarop men fietst 

Het nieuwe verdienmodel:

probleem. Swapfiets komt op korte termijn bij de klant langs om het probleem op te lossen.

Swapfiets is niet alleen een goed voorbeeld van een nieuw verdienmodel omdat men van de verkoop van fietsen naar 

wijze voor laten betalen door middel van de huurprijs van de fiets is nieuw.

3. OV-Fiets: het ontwikkelen van nieuwe strategische samenwerkingen
Ontwikkeling is de markt:
Steeds meer consumenten willen gebruik maken van diensten die een milieubewust karakter hebben. Het is daarom 
belangrijk dat bedrijven oog hebben voor dit aspect binnen hun dienstverlening. Nederlandse Spoorwegen is zich hier 
goed van bewust geweest met het besef dat als je het milieu spaart door de trein te nemen in plaats van de auto, dit 

voor gezocht, namelijk de NS-fiets. 

De nieuwe strategische samenwerking:
De NS is echter geen bedrijf dat er makkelijk nog een landelijke fietsenverhuur naast kan organiseren. Wel had men 

gezocht. Vanuit deze stallingen worden de OV-fietsen uitgegeven terwijl je je abonnement voor de fiets bij NS afsluit.



Goed om te weten: wat kan niet?
Nu je een beeld hebt van wat wel mogelijk is, willen wij ook graag een aantal voorbeelden geven van wat niet mogelijk 

- 
individuele medewerkers).
- 

- Het volgen van opleidingen of trainingen.
- 

Vragen?
Heb je nog vragen of onduidelijkheden? Of wil je jouw idee met ons bespreken voordat je een aanvraag indient? Dat kan! 
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