Multi-sided platforms
De nieuwe markt disruptor

Sping B.V.
Juli 2018
D elf t

Wat zijn Multi-sided Platforms?

De nieuwe markt disruptor
Tegenwoordig wordt er steeds meer gesproken

Een van de bepalende kenmerken van

over Multi-sided Platforms, het zogenaamde

succesvolle platforms is dat ze indirecte

goud wat zorgt voor disruptie binnen een

netwerkeffecten creëren die de waarde van

verouderde markt. Maar wat zijn Multi-

het platform vergroten naarmate het platform

sided Platforms precies en hoe zorgen deze

groeit. Neem wederom het voorbeeld Uber,

platformen voor disruptie binnen een markt?

wanneer er niet genoeg Uber-chauffeurs zijn
kan Uber niet groeien. Lange wachttijden voor

De formele omschrijving van Multi-sided

passagiers zorgen voor een lagere waarde van

Platforms is als volgt: ‘Multi-sided Platforms

het platform. Als er niet genoeg passagiers zijn,

zijn technologieën, producten of diensten

is het voor chauffeurs niet interessant om mee

die waarde creëren door interactie mogelijk

te doen aan het platform. Dit is waarom Uber

te maken tussen twee of meer groepen’. In

een speciale procedure volgt wanneer ze een

essentie dient het platform dus meerdere

nieuwe stad betreden, om kritieke massa te

partijen en zorgt het voor een eenvoudige

bereiken aan zowel de kant van de chauffeurs

transactie tussen alle deelnemende

als die van de passagiers.

partijen.
Het mooie en waardevolle van veel MultiDeze uitleg klinkt wellicht bekend. Enkele grote

sided Platforms is dat ze de waarde creëren

bedrijven die de start-up-wereld de laatste jaren

voor alle deelnemende partijen. Uber zorgt er

gedomineerd hebben zijn Multi-sided Platforms.

bijvoorbeeld voor dat iemand geld verdient

Denk bijvoorbeeld aan Uber, een platform dat

met zijn auto en daarnaast zorgt het ervoor

transacties mogelijk maakt tussen mensen die

dat iemand anders minder tijd en geld kwijt is

zich willen verplaatsen en mensen met een auto.

aan een autorit dan wanneer hij of zij dit met

Een ander bekend voorbeeld is Airbnb, wat

een taxi zou doen. Veel Multi-sided Platforms

transacties mogelijk maakt tussen mensen met

leveren dus een win-win situatie op voor zijn

een huis en mensen die zoeken naar een leuke

gebruikers en dit maakt dat deze platformen

overnachtingsplek.

zorgen voor een van de belangrijkste
veranderingen in business modellen van de
afgelopen 20 jaar.
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Welke typen Multi-sided Platforms zijn er?
Er is een groot arsenaal aan verschillende
soorten Multi-sided Platforms. Het type
platform hangt af van het type interactie
dat mogelijk gemaakt wordt en welk type
gebruikers het platform dient. Onderstaand
volgt een afbeelding van de verschillende
soorten Multi-sided Platform met daarbij
enkele voorbeelden van bestaande platformen:
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Voordelen van Multi-sided Platforms
Goede Multi-sided Platforms voegen grote

platform kopers en verkopers verbindt, net

waarde toe aan alle gebruikers die via het

zoals markten die al decennialang op de dorp-

platform verbonden worden. Dit toevoegen

spleinen uitgestald worden. Er is echter een

van waarde wordt gerealiseerd door enkele

belangrijk verschil. Ja, zowel de fysieke markt-

fundamentele aspecten die vrijwel elk

plaats als het platform brengen verschillende

succesvol Multi-sided Platform bevat en biedt:

groepen bij elkaar en dankzij “regels” kan er
op een veilige manier gecommuniceerd en on-

1. Economische voordelen

derhandeld worden, waardoor er een deal kan

2. Echte waardecreatie

worden gemaakt. Echter, hier houdt het bij de

3. Netwerkeffecten

traditionele marktplaatsen op, waar Multi-sided Platforms meer te bieden hebben.

Onderstaand zal elk van deze aspecten
besproken en verder uitgelicht worden.

Bijvoorbeeld, net als de traditionele
marktplaatsen brengt Google 2 partijen bij
elkaar: adverteerders en zoekers. Google

— Economische voordelen
Het succes van het achterliggende idee

creëert waarde voor de adverteerders doordat
ze via het Google-platform gerichter kunnen

om een platform te realiseren wordt sterk

adverteren dan voorheen mogelijk was. Hier-

bepaald door de economische voordelen

door kost het de adverteerders minder geld

die dit achterliggende idee brengt voor de

om de doelgroep aan te spreken en kunnen

gebruikers van het platform. In het geval van

ze boodschappen gerichter versturen, wat een

platformbedrijven zal dit worden gedreven

positieve invloed heeft op het resultaat.		

door de economische voordelen die het

Daarnaast heeft Google de ambitie om

platform biedt aan alle partijen die door het

‘de informatie van de wereld te organiseren zo-

platform verbonden worden.

dat het universeel toegankelijk en eenvoudig te

Wanneer het platform geen economische

benaderen is’. Deze ambitie treft de andere zij-

voordelen biedt voor een van de

de van het platform: de zoekers. Zelfs als deze

gebruikerszijden, is dit van grote invloed op

ambitie een beetje te hoog gegrepen is, voegt

het succes van het platform. De waarde van

dit enorme waarde toe aan de zoekerkant van

het platform wordt in grote mate bepaald door

het platform. Hierdoor wordt het namelijk een

de hoeveelheid gebruikers aan weerszijden

stuk eenvoudiger en minder tijdrovend om de

van het platform. Wanneer het platform

informatie te vinden waar je als zoeker naar op

voor een van de zijden niet aantrekkelijk is

zoek bent.

doordat er geen economisch voordeel behaalt

Maar nog belangrijker: Google stuurt

kan worden, zijn er aan deze kant minder

heel actief hoe content wordt gestructureerd

gebruikers, waardoor het platform aan de

en wat wordt beschouwd als “waardetoevoeg-

andere zijde ook minder aantrekkelijk wordt.

ende” content. Dit alles met als doel de ambitie
van het organiseren van de informatie in de

— Echte waardecreatie

wereld zodat het universeel toegankelijk en

Multi-sided Platforms worden regelmatig

eenvoudig te benaderen is na te streven. Hier-

vergeleken met de oude bazaars of fysieke

in onderscheidt het Multi-sided Platform zich

marktplaatsen. Er wordt dan gezegd dat het

van de fysieke marktplaats: het doel is echte
waardecreatie voor alle gebruikers van het
platform.
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— Netwerkeffecten

Dit is een voorbeeld van een direct

Netwerkeffecten zijn de effecten van een

netwerkeffect: de waarde van het netwerk voor

gebruiker op de waarde van het netwerk

een gebruiker wordt direct beïnvloed door het

voor andere gebruikers (en niet-gebruikers).

aantal gebruikers. Directe netwerkeffecten

Deze effecten komen niet voor in traditionele

worden ook wel ‘same-side netwerkeffecten’

omgevingen. Neem als voorbeeld de retail. Als

genoemd.

er meer of minder klanten in de supermarkt
zijn, zal dit de waarde van jouw bezoek
niet of slechts heel beperkt veranderen. De
prijzen kunnen dalen of stijgen als gevolg van
schaalvoordelen (of nadelen), maar dit is een
ander economisch mechanisme en wordt niet
als netwerkeffect beschouwd.
Hoe beïnvloeden netwerkeffecten in
Multi-sided Platforms dan de waarde voor
gebruikers? Kijk bijvoorbeeld naar Facebook.
Wanneer iemand de enige gebruiker van
Facebook zou zijn, zou het platform voor hem
of haar geen waarde hebben. Naarmate meer
en meer vrienden en familie op Facebook
actief worden, groeit de waarde van Facebook
voor deze persoon.
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Het zal niet verrassend zijn dat indirecte

In de jaren ‘80 maakte Atari hetzelfde

netwerkeffecten cruciaal zijn voor Multi-sided

mee. Atari beschikte over een populaire game

Platforms. Maar (en dit is een hele grote

console wat een open platform had voor

‘maar’), voor veel Multi-sided Platforms is het

developers om op te ontwikkelen, waardoor

directe netwerkeffect net zo cruciaal als het

er geen controle was over de spellen die

indirecte netwerkeffect. Sociale netwerken,

uitkwamen op het platform. Doordat er veel

communicatieplatformen en vele andere

lage kwaliteit spellen gereleased werden

soorten platformen zijn afhankelijk van een

ontstond er een overaanbod van games,

direct netwerkeffect om bestaansrecht te

waarvan het grootste deel vrij slecht was.

hebben.

Gamers begonnen te protesteren en stopten
met het kopen van Atari-games. Binnen een

Negatieve externaliteiten en mate van controle

jaar de daalde de omzet voor Atari met 97%,

(Governance)

wat bijdroeg aan het uiteindelijke faillissement

Netwerken hebben zogenaamde

van het bedrijf. Het is daarom essentieel

externaliteiten. Positieve externaliteiten zijn

om negatieve externaliteiten zeer serieus te

zojuist behandeld: de toename van de waarde

nemen.

van het netwerk door andere gebruikers.
Er bestaan ook negatieve externaliteiten.
Naarmate het netwerk groeit, neem ook het
aantal negatieve incidenten toe.
Zo hebben een aantal grote adverteerders
(o.a. Walmart en PepsiCo) zich bijvoorbeeld
teruggetrokken uit YouTube advertising nadat
hun advertenties te zien waren vóór video’s
met haatspeaches en potentiële terroristische
content. Deze negatieve externaliteiten zorgen
voor een vermindering aan advertentieinkomsten. Wanneer een groot aantal van
de adverteerders zich terug zou trekken kan
dit desastreuze gevolgen hebben voor het
platform.
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Essentiële businessmodel-elementen
Op het meest fundamentele niveau zijn er

Betaalkosten is een vrij herkenbare

twee soorten basisfuncties voor Multi-sided

transactiekost. Een Multi-sided Platform is er over

Platforms: het reduceren van zoekkosten en

het algemeen bij gebaat dat er zoveel mogelijk

het verlagen van gedeelde kosten (meestal

transacties plaatsvinden op het platform. Daarom

in de vorm van transactiekosten). Elke

is het belangrijk dat betalingen niet een te

functie of functionaliteit van een Multi-sided

groot percentage vormen van de totale kosten.

Platform valt binnen een van de deze twee

Daarnaast is het voor veel platformen belangrijk

basisfuncties. Hier bespreken we de essentiële

dat kopers niet elke keer het betalingsproces

businessmodel-elementen die een Multi-sided

hoeven te doorlopen (om herinnerd te

Platform bevat. Deze bestaan uit: zoekkosten,

worden aan de bijbehorende kosten). Daarom

transactiekosten en kritieke massa.

vragen veel platforms slechts één keer om de
betalingsgegevens (creditcard of PayPal) en

— Zoekkosten

worden hiermee alle transacties verwerkt.

Het verlagen van de zoekkosten moet een

Communicatie wordt op veel platforms beheerd

essentieel onderdeel zijn van het platformidee.

via in-platform chatfuncties. Slechts zelden

Gebruik hiervoor een zeer brede definitie

worden e-mailadressen of mobiele nummers

van de term ‘zoekkosten’. Hiermee wordt

bekendgemaakt. Dit helpt het platform niet alleen

bedoeld alle kosten (inclusief inspanning,

om privacyrisico’s te verkleinen, maar ook om de

tijd en vaardigheden) die vereist zijn voordat

gebruikers op het platform te houden.

bijvoorbeeld een potentiële koper en verkoper

Kosten die vaak over het hoofd worden gezien

met elkaar in contact komen. Zo kan een

zijn elementen als verzekeringen. Dit kunnen

platformidee allerlei mensen om tafel brengen

“verborgen” transactiekosten zijn die nodig zijn

die in de traditionele economische definitie

om risico’s te beperken. Wat als bijvoorbeeld

consumenten zijn en normaal gesproken geen

een Airbnb-transactie leidt tot schade aan

transacties met elkaar zouden verrichten (zie

eigendommen of er vindt een ongeval plaats?

Uber en Airbnb). Door deze groepen samen

Wie is er dan aansprakelijk? Wanneer dit niet

te brengen worden meer mogelijkheden

goed wordt afgevangen kan dit tot ernstige

gecreëerd en verlagen de zoekkosten.

reputatieschade voor het platform leiden. De

Andere platformen verlagen zoekkosten voor

kosten van verzekeringen worden over het

bestaande zoekopdrachten, bijvoorbeeld

algemeen meegenomen in de transactieprijs.

Facebook, Google en LinkedIn die meer
gerichte advertenties bieden dan voorheen

Transactiekosten zijn er in overvloed en bieden

mogelijk was.

serieuze kansen voor Multi-sided Platforms.
In veel gevallen kunnen platformen door het

— Transactiekosten

verlagen van een deel van de transactiekosten

Met transactiekosten worden de kosten be-

ervoor zorgen dat dezelfde goederen of diensten

doeld die in verband staan met de uitwisseling

goedkoper, gemakkelijker of bijvoorbeeld

van goederen of diensten. Enkele voorbeelden

veiliger aangeboden kunnen worden. In

hiervan zijn: betaalkosten, communicatiekosten,

sommige gevallen kan het vermijden van

juridische kosten, transportkosten en informatie-

bepaalde transactiekosten zelfs de belangrijkste

kosten om de prijs, kwaliteit en duurzaamheid te

beweegreden zijn om een platform bestaansrecht

achterhalen.

te geven.
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Kritieke massa
Het bereiken van kritieke massa is cruciaal

Dit wordt gefinacieerd uit het geld dat

voor een platform. Kritieke massa is het punt

verdient wordt aan de andere kant van het

waar de waarde van het netwerk voor de

platform. Voor Facebook, Google en LinkedIn

meeste gebruikers groter is dan de kosten voor

is dit via opbrengsten uit advertising. Om

iemand om zich bij het netwerk te voegen.

deze opbrengsten te vergroten is het weer
goed dat de andere kant van het platform,

Er zijn altijd kosten wanneer je je als gebruiker

de gebruikers, constant in aantal blijft

verbindt met een netwerk of platform. Dit is

groeien. Hierdoor kunnen advertisers beter

vaak niet uit te drukken in geld, maar in tijd of

getarget adverteren en wordt het platform

informatie. Hierdoor zijn de ervaren “kosten”

waardevoller.

verschillend per persoon. Sommige mensen
zien de tijd die ze besteden aan het inschrijven
als kosten - zelfs als het maar om 1 of 2
minuten gaat. Een ander ziet het achterlaten
van zijn e-mailadres als kosten (bijvoorbeeld
uit vrees voor spammail).
Subsidiëren
Het is niet ongebruikelijk dat één kant van het
platform gesubsidieerd wordt door de andere
kant van het platform. Dit kan betekenen dat
gebruikers gratis gebruik kunnen maken van
bepaalde diensten, waar dit er bij traditionele
businessmodellen voor gezorgd zou hebben
dat het bedrijf failliet zou gaan. Facebookgebruikers betalen geen lidmaatschaps- of
gebruikskosten. Google zoeken is gratis, net
als LinkedIn en eigenlijk alle andere social
mediaplatforms.
Niemand vraagt zich af waarom dit zo is,
hoewel het duidelijk is dat deze bedrijven hun
diensten niet gratis aanbieden. In principe
kost in eerste instantie elke nieuwe gebruiker
geld en toch kunnen deze platformen gratis
gebruikt worden, doordat het netwerk wint aan
waarde bij elke nieuwe gebruiker.
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7 tactieken om kritieke massa te bereiken
Wat hebben Google, Facebook, Alibaba, Uber,

— Tactiek 2: Start als nuttig eenzijdig platform

Airbnb en YouTube met elkaar gemeen - behalve

Een andere manier om dingen op gang te

het feit dat ze een van de meest succesvolle start-

brengen is het starten met een eenzijdig

ups van de afgelopen jaren zijn? Het zijn allemaal

platform, bijvoorbeeld in de vorm van een

platformbedrijven. Het succes van deze bedrijven is

webshop of een app.

de keuze voor het platform-businessmodel.

Bol.com begon ooit als webshop en is
Hoewel al deze bedrijven nu erg succesvol zijn, was

tegenwoordig een platform waarop de meeste

de weg naar succes niet altijd even makkelijk. Een

producten via een andere aanbieder dan Bol.

van de grootste uitdagingen voor deze bedrijven, en

com aangeboden worden.

dat geldt voor alle platformen, is het bereiken van
kritieke massa. Wanneer dit punt bereikt is, start

Een ander goed voorbeeld is Instagram. Met

de virtueuze cirkel van succes. Om een platform op

Instagram kon je in het begin alleen foto’s

weg te helpen, bespreken we nu 7 tactieken die bij

maken op je smartphone en deze foto’s

kunnen dragen aan het bereiken van kritieke massa.

waren zeer eenvoudig te bewerken. Door
de toevoeging van het delen van foto’s via

— Tactiek 1: Start in een nichemarkt en breid uit

persoonlijke of zakelijke accounts en de

Een veelvoorkomende tactiek is om te

mogelijkheid om deze te volgen is Instagram nu

beginnen in een lokale markt en dan verder uit

een van de grootste social media platformen.

te breiden.
Het starten met een eenzijdig platform om
Uber is bijvoorbeeld gestart in San Francisco

vervolgens in een later stadium een extra zijde

en breidde vervolgens verder uit in de rest van

toe te voegen heeft voordelen (lager risico)

de Verenigde Staten. Tegenwoordig is Uber

en nadelen (langzamer en aanvankelijk wordt

bijna wereldwijd actief.

niet het volledige potentieel benut). Deze
tactiek is voor veel bedrijven echter een van

Zoals in een eerder voorbeeld naar voren

de eenvoudigste manieren om het huidige

kwam, startte Facebook op de Harvard campus

business model om te toveren in een Multi-

waar het platform Harvard-studenten met

sided Platform business model.

elkaar verbond, om vervolgens uit te breiden
naar andere campussen en universiteiten.
Bijna elk succesvol Multi-sided Platform start
in een beperkte omgeving, geografisch of
categoriaal gezien. Op deze manier bereikt je
eenvoudiger kritieke massa voor de gekozen
doelgroepen en ben je in staat om dit naar
meerdere locaties of categorieën uit te
breiden.
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— Tactiek 3: Laat anderen gebruik maken van je

Dit hielp een heel klein beetje, maar wat echt

middelen

bijdroeg aan het succes was het toevoegen

Een optie die voor veel bedrijven als riskanter

van de optie om YouTube-video’s te embedden

gezien wordt is het ter beschikking stellen van

op MySpace (wat op dat moment het grootste

eigen middelen aan anderen om hiermee een

social media netwerk was). Daarnaast konden

eigen platform te creëren. Hiermee zouden

de video’s eenvoudig toegevoegd worden

bijvoorbeeld ook concurrenten gebruik kunnen

aan blogs en links naar de video’s konden

gaan maken van de middelen.

verzonden worden via e-mail. Dit alles hielp
zo goed dat YouTube tussen 2005 en 2006

Deze tactiek gaat gepaard met tactiek 2

kritische massa bereikte.

wanneer we het Bol.com voorbeeld bekijken.
Bol.com stelde zijn eigen webshop en

— Tactiek 5: Versnel vroegtijdig het aanbod (met

bekendheid ter beschikking zodat andere

subsidies)

aanbieders daar gebruik van konden maken.

Multi-sided Platforms leveren over het

Hetzelfde heeft bijvoorbeeld Amazon gedaan.

algemeen niet het aanbod van wat er via het

Op deze manier maakten beide aanbieders

platform verhandeld wordt, dat zou het een

het mogelijk om in 1 klap het product- en

eenzijdig platform maken. Om de aanbodkant

dienstenaanbod significant uit te breiden. Ook

van het platform vroegtijdig en snel op te

concurrerende aanbieders maken nu gebruik

bouwen kan een platformeigenaar in het

van de platformen. Zowel Bol.com als Amazon

beginstadium van het platform ervoor kiezen

vragen een fee wanneer een van de producten

om te betalen of zelf bij te dragen aan de

via hun platform verkocht wordt.

aanbodkant van het platform. Alleen wanneer
er een bepaald aanbod via het platform

— Tactiek 4: Lift mee op een bestaand netwerk

aanwezig is, wordt het namelijk interessant

Een goede manier om snelle groei van een

voor gebruikers om gebruik te gaan maken van

Multi-sided platform te realiseren is door

het platform.

gebruik te maken van een bestaand netwerk
en vervolgens via het platform dezelfde service

Zo betaalde Uber in de beginfase van het

/ producten of iets aanvullends aan te bieden.

platform chauffeurs om ervoor te zorgen
dat deze beschikbaar waren, ook al waren ze

PayPal lifte in het begin sterk mee op het

alleen maar aan het wachten. Normaal betaalt

succes van Ebay. Via Ebay werd/wordt er veel

Uber geen chauffeurs voor het wachten, maar

internationaal verhandeld en het platform

zonder voldoende aanbod van ritten zouden

groeide erg sterk. PayPal biedt een manier

de wachttijden voor passagiers erg lang

aan waarop betalingen tussen twee partijen

worden en is het platform niet erg interessant.

eenvoudig en vooral veilig plaatsvinden.

Een ander voorbeeld komt van Google en de

Daarnaast biedt het de zekerheid om geld

lancering van Google’s Play Store, de Android-

terug te vorderen wanneer er sprake is van

variant op de Apple App Store. Google bood

fraude, wat een risico is bij aankopen via Ebay.

5 miljoen dollar voor de beste apps in 10

Door deze garanties werd PayPal al snel een

categorieën om ontwikkelaars in beweging te

van de populairste betalingsmethoden op Ebay

krijgen applicatie te bouwen voor het Android-

en groeide het direct mee met de groei van

besturingssysteem. Dit gaf het aanbod van

Ebay zelf.

Android-apps een zeer belangrijke boost

YouTube deed het in de eerste paar maanden

tijdens de beginfase van het platform.

helemaal niet goed. De oprichters voegden
zelfs zelf video’s toe in een poging tractie te
creëren op het platform.
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— Tactiek 6: Versnel vroegtijdig de vraag (met

Yelp heeft verschillende opstarttactieken

subsidies)

toegepast om een eerste reeks recensies op

Een goede manier om de groei van een

het platform te krijgen. Ten eerste hebben ze

platform te versnellen is aan de hand van

zelf een aantal reviews geschreven. Ten tweede

monetaire subsidies. Hoewel dit een vrij

betaalden ze mensen om reviews te schrijven.

eenvoudige tactiek is, is het essentieel dat

Toen ze dit echter langzaam uitbreidden

het op de juiste manier uitgevoerd wordt om

naar andere steden, realiseerden ze dat veel

tegenslagen te voorkomen.

recensies een lage schrijfkwaliteit hadden,
waardoor de waarde van het platform afnam.

PayPal had een van de meest succesvolle

Toen Yelp hun beste beoordelaars stimuleerde

campagnes. Ze gaven nieuwe gebruikers een

(gemeten naar volume en kwaliteit van

aanmeldingsbedrag van $10 en nog eens $10

recensies) om nog meer recensies te schrijven,

voor elke aanmelding die via hen gegenereerd

steeg direct de waarde van het platform. Yelp

werd. Hier zat geen limiet aan, je kon zoveel

gaf bijvoorbeeld badge-iconen aan goede

mensen verwijzen om gebruik te maken van

recensenten, en mensen die goede reviews

PayPal en elke keer wanneer dat gebeurde,

schreven ontvingen ook incentives die gebruikt

ontving je $10. Hoewel dit een relatief dure

kunnen worden in de echte wereld, zoals

campagne was, zorgde het wel voor dagelijkse

uitnodigingen voor exclusieve evenementen.

groeipercentages van het platform tussen de
7% en 10%.
Nieuwe game consoles, zoals die van Nintendo,
Playstation of Xbox, worden bij lancering vaak
verkocht tegen extreem lage marges of zelfs
verlies. Hiermee wordt de consument voor
de eerste aankoop gesubsidieerd en groeit
het aantal gebruikers van de game console
sneller. Dit geld wordt vaak terugverdient via
de verkoop van de games, waar relatief hoge
marges op zitten voor de fabrikant.
— Tactiek 7: Trek waardevolle gebruikers (of
beroemdheden) aan
Niet alle gebruikers hebben dezelfde waarde
voor een platform. Zo creëren Donald Trump,
Justin Bieber en Cristiano Ronaldo meer
waarde voor een platform als Twitter dan
(helaas) Sping doet.
Yelp is een platform voor crowd-sourced
reviews over lokale bedrijven. Het haalt
inkomsten uit advertenties en consulting, maar
het beschikken over hoge kwaliteit reviews
over restaurants en andere plaatsen is wat het
platform maakt of breekt.
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Tot slot
Het Multi-sided Platform businessmodel is ongetwijfeld een van de belangrijkste en meest
revolutionaire businessmodellen van de afgelopen 20 jaar. Het kan zorgen voor serieuze disruptie
van een bestaande markt, maar kan binnen afzienbare tijd ook een essentieel onderdeel worden
van het ‘overleven’ voor bepaalde organisaties. Wanneer iemand anders namelijk eerder besluit
over te stappen op dit model bestaat de kans dat het spreekwoordelijke gras voor bepaalde
bedrijven voor de voeten weggemaaid wordt.
Ervaren partner voor het bouwen van Multi-sided Platforms
Sping is ervaren met het bouwen van platformoplossingen voor diverse bedrijven, zowel voor
B2B als B2C doeleinden. Zo bouwden we oplossingen voor IONIQ Car Sharing en Waterdrinker
Aalsmeer.
IONIQ Car Sharing is een Nederlands platform waarmee gebruikers heel eenvoudig een
elektrische auto (Hyundai IONIQ) kunnen huren via de Car Sharing app. De app biedt interactie
tussen de autohuurder en de auto’s. Zo huur je de auto met de app, open en sluit je de deuren
van de auto met de app en als je klaar bent, sluit je je huurperiode af met de app. De auto
achterlaten doe je in de daarvoor aangegeven zone in Amsterdam. De app legt uit waar je wel en
niet mag parkeren. Wanneer je de auto achtergelaten hebt, kan iemand anders via de app weer
gebruik maken van dezelfde auto. Lees de volledige case study op onze website.
Het Waterdrinker-platform is een meer traditioneel Multi-sided Platform met extra technische
mogelijkheden. In de essentie is het een B2B eCommerce platform waar verschillende partijen uit
de sierteeltwereld - bloemisten, tuincentra, groothandels en detailhandelaren - aankopen kunnen
doen via de webshop. De verschillende partijen hebben significant andere aankoopgedragingen.
Hiervoor biedt Waterdrinker een aparte store-front per type aankoper, en dat allemaal vanuit
slechts 1 infrastructuur. Daarnaast werkt het verkopen van bloemen en planten, in verband met
de beperkte houdbaarheid, net even iets anders dan bij veel standaardplatformen het geval is. Zo
is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat de vertrekdag van de order geselecteerd wordt, hier wordt
dan direct rekening mee gehouden met de aangeboden voorraad, zodat er altijd ‘verse’ producten
aangeleverd worden bij de klanten. Lees de volledige case study op onze website.
Ben jij ook klaar voor een Multi-sided Platform?
We hopen dat deze whitepaper je inspireert om de wereld van Multi-sided Platforms verder
te verkennen. De toekomst is maakbaar en de techniek achter de platformen kan voor je
gemaakt worden. Kom gerust eens langs bij Sping in Delft om een kop koffie te drinken en de
mogelijkheden te bespreken.
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