
 

 

 

HET BUSINESSMODEL 

De basis van elke onderneming 



Eelco Bakker 



Wat gaan we vandaag doen? 

Achtergrond model 

 

Voorbeeld cases 

 

Aan de tekentafel! 

 

Een canvas…en dan? 

 

BUSINESS MODEL 



Start 

Waarom zijn jullie hier? 

 

Je verwachting van deze sessie? 

 

Ervaringen business model canvas? 

BUSINESS MODEL 



Hoe bouw je een start-up? 

Idea Size  of the 
Opportunity 

Business 
Model(s) 

Customer 
Discovery 

Customer 
Validation 



Hoe bouw je een start-up? 

Idea Size  of the 
Opportunity 

Business 
Model(s) 

Customer 
Discovery 

Customer 
Validation 

Theory Practice 



De waarde van een businessmodel 

Redeneren vanuit de klantbehoefte 
• “Ken je klant, ken de behoefte van je klant” 

Internet zorgt voor snelle toegang tot kennis en informatie 

 

De wereld en economie evolueren steeds sneller, de vraag is: 
• “Hoe blijf je relevant?” 

 

 

 

 

Traditionele businessmodellen werken (vaak) niet meer! 
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De waarde van een businessmodel (2) 

Focus krijgen, keuzes durven maken 

 

Onderdelen op elkaar aan laten sluiten 

 

Zorgen voor een consistente uitstraling 

 

Oude CEO: gebruikt 1 businessmodel tijdens zijn carrière  

Nieuwe CEO: design, prototyping en experimenteren  
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Bouw een businessmodel 
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“Een model dat eenvoudig 
omschrijft op welke wijze de 
organisatie waarde creëert, levert 
en behoudt.” 



 

http://www.youtube.com/v/QoAOzMTLP5s  

http://www.youtube.com/v/QoAOzMTLP5s


 

Hoeveel zijn de kosten van koffie 
consumptie thuis gestegen in de 
laatste jaren? 

Een commodity product 
20% minder? 

30% meer? 



500% 

tot 

700% 

meer! 



 
Na meer dan 20  
jaar nog steeds 1  
van de snelst  
groeiende Nestlé  
Group producten! 
 
Sinds 2000, nog  
steeds 30% groei  
per jaar! 



Wat is de kracht? 

De basis is techniek: 
 
Apparaat + aluminium 
cup = goede koffie! 
 
Is dat alles? 
 



 

 Opdracht: 

 5 minuten 

 2 personen 

 Beschrijf wat er volgens jullie 
cruciaal is in het 
businessmodel, waardoor zij 
zoveel succes hebben! 
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Toen Nespresso startte in  
1987 ging  het bijna  failliet  
vanwege  niet functionerend  
businessmodel. 
 
Zelfde product 
Zelfde technologie 
Verkeerd businessmodel! 

 

 



Klantsegmenten 

Welke segmenten (niche, massa, gesegmenteerd) en 
welke behoefte hebben ze? 

Organisatie centraal => klant centraal! 



Denk aan... 

• B2B, B2C, B2B2C (multisided) 

• Wat willen ze dat je doet? Welke waarde? 

• Meer inkomsten, lagere kosten, betere kwaliteit, 
entertainment, basisbehoefte invullen, gemak, sneller, 
exclusiever,...etc. 

• Hoe belangrijk is het voor ze? 

 

• Bestaande, vernieuwde of nieuwe markt?  

 

• Betalende klant vs gebruiker! 
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Hoe segmenteer je? 

• Andere behoefte, dus ander aanbod 

• Verschil in distributiekanaal 

• Andere vorm van benadering 

• Substantieel verschil in betalingsbereidheid 

• Welk aspect willen ze voor betalen 
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Waardepropositie 

Wat bied je deze klanten? Wat levert het hun 
op? Kan het ze wat schelen?  



Kernvragen voor de WP 

• Probleemstelling: Wat is het probleem? 

 

• Marktinzicht: Waarom is het probleem zo moeilijk op te 
lossen? Marktverandering? 

 

• Marktomvang: Hoe groot is dit probleem? 

 

• Concurrentie: Wat kunnen klanten vandaag de dag al 
krijgen in de markt? 

 

• Product: Hoe ga je het zelf doen? 



Welke bundeling van producten/ diensten bieden wij 
aan in elk segment? 

• Wat doe jij voor een klant dat anderen niet doen? 

• Nieuw/betere prestaties/customizing 

• Design/merk 

• Gebruiksvriendelijkheid 

• Lagere kosten of gewoon ‘getting the job done’ (Rolls 
Royce) 

• …. 

 

• Welke problemen van onze klanten lossen we op? 
Andere inzichten dan de concurrent! 
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Zappos.com 

“Je hebt geen uniek product nodig, maar een unieke visie.”  

 

De visie van Zappos is heel eenvoudig:  

 “We zijn GEEN schoenwinkel, wij zijn een bedrijf dat super 
customer service heeft en toevallig schoenen verkoopt.” 

“Delivering WOW through service” 

“Unieke werkcultuur”  

 
 

http://www.frankwatching.com/archive/2010/11/01/op-bezoek-bij-zappos-com-
een-fantastische-bedrijfscultuur/  
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Kanalen 

Verkoop, distributie, communicatie 
Twee kernvragen:  

1) Hoe wil jij je product verkopen? 
2) Hoe wil de klant je product kopen? 



Hoe wil jij je product verkopen? 

• Bijvoorbeeld: 

• Eigen winkel 

• Via partner 

• Retail 

• Groothandel 

• Online 

• Bundeling product/dienst 

• ... 



Hoe wil de klant je product kopen? 

• Bijvoorbeeld: 

• Dezelfde dag 

• Geleverd en geinstalleerd 

• Downloaden 

• Gebundeld met andere zaken 

• Als dienst 

• Op een plaats naar keuze 

• ... 

 

Het gaat dus om leveren van product & informatie! 



Klantrelaties 

Wat voor relatie ga je opbouwen met elk segment? 
Persoonlijk? Geautomatiseerd? Motivatie: Acquisitie? 

Retentie? 



Vraag creëren  

• Doel van de klantrelatie? 

– Acquisitie, … 

 

• Wat voor vorm kies je? 

• Persoonlijk of geautomatiseerd 

• Wat verwacht de klant van je? 

• Welke kosten zijn hier aan verbonden? 
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Inkomstenbronnen 

Voor wat zijn klanten echt bereid te betalen? Hoe?  
Genereer je eenmalig of herhalende inkomsten? 



Verdienmodel is essentieel! 

• Voor welke waarde die wij bieden zijn onze 
klanten bereid te betalen? Voor welke niet? 

• Direct of later het verdienmodel? 

• Op welke manier zouden zij willen betalen? 

 

• All-in, scheermesmodel, abonnement, makelaarsmodel, 
marktmodel, … 
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Key Resources 

Welke resources gebruik je om je businessmodel 
(rechterzijde) uit te voeren? Welke bezittingen zijn 

essentieel?  



35 

Kernactiviteiten 

Welke activiteiten heb je nodig om je businessmodel 
goed te laten functioneren? Welke zijn cruciaal? 

Productie, onderhoud, advies, marketing, netwerken, … 



Key partners 

Waarom? Welke partners en leveranciers versterken je 
model? Op wie dien je te vertrouwen? Wat voor type 

samenwerking heb je? 



 
Teekampagne 

• Componenten zoeken 

• Professionals 

 

• Schakelen en 
verbinden 

• Netwerkorganisatie 
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Kostenstructuur 

Wat is het resulterende kostenplaatje?  
Welke kernelementen drijven je kosten? 

Vaste vs variabele kosten! 
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Maar denk er om… 
Het zijn hypotheses! 















BUSINESS MODEL 

Aan de slag! 



Design je eigen model… 

BUSINESS MODEL 

1. Inbreng cases 

2. Groepen vormen 

3. 30 minuten werken aan (deel) canvas 
1. Rechterhelft canvas  

2. Post-its gebruiken 

4. Presenteren canvas 

 

 



Design je eigen model…(2) 

BUSINESS MODEL 

1. Inbreng cases 

2. Groepen vormen 

3. 20 minuten werken aan (deel) canvas 

4. Presenteren canvas 

5. Team evaluatie 

6. Aanpassen canvas  

7. What if….? 

 

 



Wat als klanten in de winkel zich zelf zouden kunnen bedienen? Wat 
tegenwoordig heel gewoon is, was aan het begin van de vorige eeuw haast 
ondenkbaar. Tot dat Michael Cullen in 1920 de eerste supermarkt in de 
Verenigde Staten opende.  

   

Wat als meubelkopers de onderdelen van meubels uit een groot magazijn 
zouden halen en deze thuis zelf in elkaar zouden zetten? Ikea introduceerde 
dit concept in de jaren zestig. Tegenwoordig heeft dit Zweedse concern 301 
vestigingen in 37 landen.  

   

Wat als vliegen niet meer zou zijn dan busvervoer door de lucht? Die vraag 
stelde de oprichter van EasyJet zich een tijd geleden. De prijsvechter die in 
1995 is opgericht heeft tegenwoordig een omzet van 1,35 miljard euro en 
brengt steeds meer reizigers goedkoop naar hun bestemming.  

 

….Wat als...dit verdienmodel niet meer kan? Als we dit klantkanaal niet 
gebruiken? Als we deze key resource niet hebben? Als we deze partner niet 
meer hebben? ….etc! 

 



Hoe bouw je een start-up? 

Idea Size  of the 
Opportunity 

Business 
Model(s) 

Customer 
Discovery 

Customer 
Validation 

Theory Practice 

BUSINESS MODEL 



• Stop verkopen, start met luisteren 

• Test je hypotheses 

• Continue ontdekkingstocht 

• Gedaan door oprichters 

Customer Discovery 

Customer 
Discovery 

Customer 
Validation 

Company 
Building 

Customer 
Creation 

Pivot 

BUSINESS MODEL 



Hypotheses 

• Design, experiment, “iterate/pivot” 

 

– Kleine bijsturing 

– Grote koerswijziging 

 

 

 

 

BUSINESS MODEL 



Hypothese ‘Klantsegmenten’ 

Het klantsegment organisaties in duurzame technologie heeft 
aantoonbare interesse in het gebruik van animatiefilms 

 

Minimum succes criteria 

60% (n=10) heeft een aantoonbare interesse voor een 
animatiefilm 

 

 

BUSINESS MODEL 



Hypothese ‘Klantkanalen’ 

Het klantsegment ‘overheid’ koopt animatiefilms alleen als 
onderdeel van een bredere marketingstrategie/campagne, dus 
via een marketingbureau 

 

Minimum succes criteria 

60% (n=10) geeft aan animatiefilms alleen via hun vaste 
marketingbureau in te kopen 

 

 

BUSINESS MODEL 



 



 



 

http://ash.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/06/test.png
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Fase 1: Probleem/oplossingfase 

• Wat zijn de belangrijkste aannames op dit moment? 

• Hoe kan ik deze aannames zo snel mogelijk testen? 

• Wie zijn mijn early adopters? 
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Fase 2: Oplossing/marktfase 

• Hoe kan je zo snel mogelijk een ‘minimum viable 
product’ op de markt krijgen, zodat je kan leren wat 
je doelgroep echt nodig heeft? 

• Welke data heb je nodig om deze beslissingen te 
nemen? 

• Echt leren van klanten! 



Fase 3: De schaalfase 

• Heb je iets gebouwd waar klanten voor willen 
betalen?  

• Hoe kan ik mijn bedrijf het snelst duurzaam laten 
groeien? 
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Wat onderzoek je dus eerst? 

• Is er een specifieke groep early adopters? 

• Hebben die een ‘worth-solving’ probleem? 

• ‘Nice to solve’ of ‘Need to solve’ probleem? 

• Zijn ze bereid hiervoor te betalen? 
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Samenvattend 

Business model canvas bruikbaar voor… 

- Start-ups  

- Brainstorm, zoektocht, praktische tool 

- Bestaande organisaties 

- Analyse tool, business model innovatie 

 

Ga schetsen, oefenen, experimenteren 



Veel succes! Vragen? 

info@eelcobakker.com 


