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Introductie

Een businessmodel-patroon is een veel voorkomend 
kenmerk, rangschikking van bouwstenen of gedraging 

in het businessmodel van een organisatie 

- Alexander Osterwalder

Patronen vormen een krachtig wapen om je businessmodel te
innoveren. Het gebruik van patronen is een ideation-techniek 
waarbij je bewezen patronen uit succesvolle businessmodellen als input 
gebruikt om nieuwe businessmodellen te ontwerpen.

Onderzoek van de St. Gallen University naar succesvolle business model innovaties
van de afgelopen 50 jaar toont aan dat 90% van de succesvolle
innovaties gebaseerd zijn op patronen die gekopieerd zijn uit een andere branche,
opnieuw gedefinieerd zijn of een combinatie van beide.

Kortom, vind niet zelf het wiel uit. Maak gebruik van patronen om 
je businessmodel te ontwerpen.
 



Introductie

Het ontwerpen van winnende businessmodellen met behulp van patronen 
is onze specialisme. Onze obsessie voor business model innovatie heeft 
ervoor gezorgd dat we 225 patronen hebben gevonden die jou helpen om 
je business te versnellen.

Die houden we niet voor onszelf, maar delen we graag. In dit e-book geven 
we je een voorproefje om je de kracht van patronen te laten ervaren. Naast 
dit e-book zijn we een boek aan het schrijven en een workshoptool aan het 
ontwikkelen. 

Volg de ontwikkelingen en meld je aan op de nieuwsbrief op: 

www.businessmodelinnovatie.nl



Uitleg patroonkaart

De hoeveelheid informatie is afgestemd op je behoefte in dit stadium 
van ideeëngeneratie: niet te weinig (dat zou ongemakkelijk voelen) en 
niet te veel (want dat zou je creativiteit belemmeren).

Een businessmodel-kaart bestaat uit de volgende onderdelen: 
   Uitleg
   Voorbeelden
   Triggerquestions

Dit zijn onze businessmodel-kaarten. Op een businessmodel-kaart wordt een uniek & 
succesvol businessmodel-patroon behandeld.

1



Toepassen Patronen



Voorbereiding

Brainstormen doe je niet alleen, maar samen. Formeer een 
dedicated-team van 3-5 mensen en betrek mensen van binnen en 
buiten de bedrijfstak bij de sessie. Hoe meer verschillende ‘’point of 
views’’ er bij elkaar gebracht worden hoe beter de inzichten en 
ideeën zullen zijn. 

Als je de verschillende businessmodel-patronen aan het 
bestuderen bent, zal je al snel ontdekken dat er te veel waardevolle 
patronen zijn om in één sessie te behandelen. 

Plan verschillende sessies in om met de patronen aan de slag 
te gaan. 



Bepaal de aanpak

Willekeurig
Je bekijkt de verschillende patronen en kiest steeds een aantal 
patronen die je als input wil gebruiken om op te brainstormen.Je 
bekijkt de verschillende patronen en kiest steeds een aantal patronen 
die je als input wil gebruiken om op te brainstormen.

Gelijkenissenprincipe
Met het gelijkenisprincipe begin je binnen het bedrijf en ga je naar 
buiten – dat wil zeggen: je begint met de businessmodel-kaarten voor 
verwante sectoren en gaat dan naar de meer afwijkende 
businessmodellen. 

Confrontatieprincipe
Met het gelijkenisprincipe begin je binnen het bedrijf en ga je naar 
buiten – dat wil zeggen: je begint met de businessmodel-kaarten 
voor verwante sectoren en gaat dan naar de meer afwijkende 
businessmodellen. 

Je kunt de businessmodel-kaarten 
op drie manieren toepassen. Je kan 
de verschillende patronen 
willekeurig toepassen of werken 
volgens het gelijkenis- of het 
confrontatieprincipe. De 
verschillende benaderingen kunnen 
ook door elkaar gebruikt worden.

Het ontwikkelen van ideeën gebeurt 
in twee fasen: eerst brengt iedereen 
individueel ideeën in na de 
businessmodelkaarten te hebben 
bekeken. Vervolgens bespreken de 
betrokkenen ze en borduurt men 
gezamenlijk voort op de 
aangedragen ideeën. 



Stappen

Brainstormen
Plak verschillende 
flipovervellen op de muren. 
Bewapen je teamleden met 
een stapel post-its en ga aan 
de slag!

Kies de patronen
Kies de patronen die er 
gedurende de workshop 
toegepast gaan worden. 
Idealiter ga je aan de slag 
met 8-10 patronen per keer. 

Bestudeer de patronen
Bestudeer de verschillende 
business model patronen. 
Maak een eerste selectie bij 
het bestuderen van de 
kaarten.

Discussie
Neem een stap terug en 
bestudeer het resultaat. 
Kies de beste ideeën uit en 
leg het resultaat vast door 
er een foto van te maken.



Business Model Patronen
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Een seizoenkaart voor de dienstverlening
Abonnement

Uitleg:

Voorbeelden:

Innovatievragen:

De klant periodiek laten betalen om te kunnen 
beschikken over een product of dienst. Met klanten ga 
je een contract aan waarin de frequentie en de duur van 
het aanbod wordt vastgelegd. 

Basicfit, Energiemaatschappijen (Oxxio, Nuon, Essent), 
Netflix, Salesforce, Spotify, Dollar Shave Club 

Welke producten en diensten hebben klanten regelmatig nodig?

Welke producten en diensten zijn geschikt voor een abonnement?

Biedt een abonnement extra waarde ten opzichte van gewone verkoop?

Kunnen we klanten voor een langere tijd binden aan ons aanbod door 
verschillende abonnementsvormen aan te bieden?

Hoe moeten we de tarievenstructuur vormgeven?

Hoe kunnen we profiteren van consumentenvalkuilen?
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Uitleg:

Voorbeelden:

Innovatievragen:

Het basisaanbod is concurrerend geprijsd, maar de prijs 
wordt opgedreven door allerlei extra’s. Een klant is vaak 
duurder uit dan de prijs waarmee de klant gelokt wordt. 

Ryan air, Mercedes, BMW, Volkswagen, Scootmobielen, 
Software (SAP), Costa, Holland America line, Sega, 
Salesforce, Amazon Web Services

Kunnen we een basisproduct bieden waarvoor klanten prijsgevoelig zijn 
en extra services aanbieden?

Kunnen we onze klanten afhankelijk maken, zodat ze de add-ons bij ons 
kopen?

Kunnen we het aanbod beter laten aansluiten bij individuele 
klantbehoeften bij het toepassen van add-ons?

Welke add-ons hebben een hoge marge en zijn interessant voor een grote 
groep klanten?

Bijbetalen voor extra’s
Add-on
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Uitleg:

Voorbeelden:

Innovatievragen:

Additive manufacturing is een overkoepelende term 
voor uiteenlopende productietechnieken waarbij een 
product laag voor laag wordt opgebouwd, dit gebeurt 
vaak met behulp van een 3D printer. 

Hittech, Daimler, Shapeways, Apis Core, Skelmet, Shell, 
Philips

Houden wij ons bezig met productontwikkeling of het produceren van 
producten?

Zijn er veel bewerkingstappen in het huidige productieproces die met 
behulp van 3D- printing gereduceerd kunnen worden?  

Waar in het ons proces kan 3D-printing een belangrijke rol spelen?

Kan 3D-printing zorgen voor verlaging van de (voorraad)kosten?

Kunnen we ons product verbeteren door (delen) te 3D-printen?

3D-Printing
Additive manufacturing

4

Uitleg:

Voorbeelden:

Innovatievragen:

Adverteren gaat over het tonen van een 
marketingboodschap via diverse kanalen. De 
adverteerder betaalt de eigenaar van het kanaal een 
vergoeding voor het tonen van zijn boodschap. 

Google AdWords, Bc.nl, Ad.nl, Frankwatching, Wix

Welke partijen zijn er geïnteresseerd om te adverteren via onze kanalen?

Doet het plaatsen advertenties afbreuk aan het imago van ons bedrijf?

Welke partijen zijn voor ons interessant om onze marketingboodschap 
te tonen?

Op welke kanalen van anderen willen wij adverteren?

Welk prijsmechanisme kunnen we hanteren?

Adverteren op jouw of kanalen van anderen
Advertising
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Uitleg:

Voorbeelden:

Innovatievragen:

Inkomsten vergaren door anderen te ondersteunen bij 
de verkoop van hun producten. Inkomsten komen uit 
geslaagde transacties (pay-per-sale) of doorverwijzingen 
(pay-per-display). 

Bol.com. Kwikfit, ANWB, Amazon, Pinterest, Best Buy, 
Marriot International, Dollar Shave Club

Kan je de doelgroep met een affiliate campagne bereiken?

Wat zijn gebruikelijke commissie percentages in de branche?

Is jouw aanbod interessant genoeg voor affiliates?

Wat zijn interessante partners voor ons affiliate netwerk?

Voor welke partijen in de markt kunnen wij een interessante affiliate 
partner zijn?

Welk aanbod van derden is waardevol voor onze klanten en hoe kunnen 
we dit in ons aanbod integreren?

Geld verdienen door doorverwijzingen aan derden
Affiliate
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Uitleg:

Voorbeelden:

Innovatievragen:

De kracht van de concurrent gebruiken door precies het 
tegenovergestelde van zijn aanbod te bieden. Hiermee 
kan je klanten trekken die de voorkeur geven aan 
afwijkende ideeën en concepten.

Swatch, Cirque du Soleil, The Body Shop, Nintendo Wii, 
Pokemon GO, Skoda SuperB Gepantserd, Picnic

Wat doen de concurrenten? En kunnen wij hun wapens tegen ze 
gebruiken door het omgekeerde te doen?

Is het waarschijnlijk dat belangrijke klanten ons volgen als we dit model 
toepassen?

Zijn die klanten representatief voor de doelmarkt of zo visionair dat 
anderen zullen volgen?

Welke obstakels komen er op de weg? En zijn we in staat deze te 
ondervangen?

Kunnen we met de Aikido-aanpak de regels van het spel veranderen?

De kracht van de concurrent tegen hem gebruiken
Aikido
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Uitleg:

Voorbeelden:

Innovatievragen:

Artificiële intelligentie (AI) zijn apparaten die reageren 
op data of impulsen uit hun omgeving en die op basis 
daarvan zelfstandig beslissingen nemen. 

Youtube, AirBnB, Ocado, Gmail, TNT-post, New10, 
Lemonade, Jenna.ai

Welke bedrijfsprocessen hebben ondersteuning nodig om een efficiëntere 
bedrijfsvoering te realiseren?

Hoe kan kunstmatige intelligentie bijdragen aan waardecreatie?

Welke procesonderdelen kunnen er geautomatiseerd worden?

Hoe kan AI bijdragen aan onze online activiteiten?

Hoe kan AI bijdragen aan onze offline activiteiten?

Kunnen we onze kostenstructuur verlagen door het inzetten van AI?

Kunstmatige intelligentie
Artificial intelligence
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Uitleg:

Voorbeelden:

Innovatievragen:

Enorm snel groeien centraal stellen boven efficiëntie, 
met grote onzekerheid over wanneer de investeringen 
zijn vruchten afwerpen. Doel van deze strategie is 
de ‘first-scaler advantage’ bereiken en een enorme 
marktkapitalisatie realiseren.

Slack, Facebook, Dropbox, Amazon, Zappos, Airbnb, 
MercadoLibre, Amazon, Alibaba

Is snel groeien een kritieke strategie om daadwerkelijk succesvol te 
worden en te blijven? 

Kan er een duurzaam concurrentievoordeel gerealiseerd worden als er 
een kritieke omvang in de markt bereikt wordt?

Kunnen wij voldoende middelen aantrekken om de extreme groei te 
financieren?

Zijn wij bereidt de risico’s van het volgen van deze strategie te dragen?

Wat is de impact op ons bedrijf als een concurrent snel weet op te schalen?

How can we move faster? Grow fast or die slow

Blitzscaling
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Uitleg:

Voorbeelden:

Innovatievragen:

Brand equity gaat over financiële waarde die in het 
merk opgeslagen zit. Om een sterk merk te worden 
moet je investeren in het merk. De investeringen in 
het merk moeten zichzelf uiteindelijk terugbetalen in 
waarde in de vorm van een hogere prijs voor het aanbod, 
merkloyaliteit en een uiteindelijke toename van de 
aandeelhouderswaarde.

Apple, Coca-Cola, Samsung, Mercedes Benz, Lacoste, 
Disney, Louis Vuitton, Heineken

Hebben we op dit moment een sterk merk?

Hoe wordt ons merk beleefd door onze klanten?

Is er sprake van brand-added value of zijn we in staat dit te creëren?

Welke voordelen kan een sterk merk ons opleveren?

Hoe sterk zijn de merken van de concurrentie?

Wat kunnen we leren van de voorbeelden uit andere branches? 

Merkwaarde
Brand equity
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Uitleg:

Voorbeelden:

Innovatievragen:

Een online of uitsluitend een fysiek kanaal is in het 
moderne businesslandschap vaak niet meer voldoende. 
Het brick & clicks businessmodel gaat om het 
combineren van online- en fysieke aspecten waarbij de 
klantbeleving voorop staat. 

Pizzahut, Argos, Coolblue, Ikea, Baxshop, 9straatjesonline.
com, Carrefour, Mediamarkt, Hema, Paradigit, Timberland

Hoe kan het digitale kanaal waarde toevoegen voor de fysieke winkel?

Hoe kan het fysieke kanaal waarde toevoegen aan de online winkel?

Hoe kan de klantrelatie en de klantbeleving versterkt worden door online- 
en fysieke aspecten te combineren?

Door welke bricks- en clicks toepassingen kunnen we een voorsprong 
nemen op de concurrentie?

Wat kunnen we leren van best practises in andere branches?

Online- en fysiek combineren
Bricks & clicks
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Welke losse elementen kunnen we bundelen?

Kunnen we onze klanten triggeren om meer te kopen door package deals 
aan te bieden?

Kunnen productversies creëren gericht op specifieke doelgroepen door 
gebundelde producten en diensten aan te bieden?

Kunnen we een potentiële lock-in realiseren door losse elementen te 
bundelen in een pakket?

Uitleg:

Voorbeelden:

Innovatievragen:

Maak meer kopen makkelijk voor de klant door aan 
elkaar gerelateerde producten bij elkaar te verpakken.

Kaankoffie.nl, Videoland, iPod & iTunes, McDonalds, 
T-mobile, Unive, 24/i, Bilder & DeClerq, Efteling, Vodafone, 
Rituals, ToyotaFlex

Package deal
Bundel losse elementen
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Uitleg:

Voorbeelden:

Innovatievragen:

Verzamel een grote groep kopers door ze te lokken met 
aantrekkelijke prijzen en koop met een groot volume in 
om korting te krijgen. 

United Customers, Independer, Letsbuyit.com, Mobilcom-
debitel, Consumentenbond, United-MKB

Bij welke producten en diensten die interessant zijn voor ‘losse kopers’ 
kunnen er interessante schaalvoordelen gerealiseerd worden?

Hoe groot is de groep geïnteresseerden?

Bij welk aantal is het prijsvoordeel groot genoeg om losse klanten te 
lokken met aantrekkelijke prijzen en er zelf een acceptabele marge aan 
over te houden?

Hebben wij de middelen om een grote groep kopers te verzamelen?

Kunnen wij met andere partijen in de markt samenwerken om voldoende 
kopers te verzamelen?
 

Grote groep kopers = Aantrekkelijke prijzen

Buying club
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Er is sprake van een negatieve cash conversion cycle als 
de klant jou eerder betaalt dan dat jij je leverancier moet 
betalen. Hiermee genereer je extra liquide middelen 
doordat je steeds tijdelijk geld tot je beschikking hebt. 
Deze liquide middelen kan je gebruiken voor allerlei 
doeleinden zoals het afbetalen van schulden en nieuwe 
investeringen. 

Uitleg:

Voorbeelden:
PayPal, Rabobank, Dell, American Express, Neckerman, 
Oxxio, Tui, Cadeaukaart.nl, Boetebon

Cash machine
Geld verdienen met negatief werkkapitaal

Innovatievragen:

Wat is het uiterste betaalmoment van onze leveranciers?

Wat zijn de consequenties bij te laat betalen?

Kunnen we nieuwe voorwaarden bedingen bij leveranciers?

Kunnen we klanten sneller laten betalen?

Kunnen er voordelen gecreëerd worden door een build-to-order proces op 
te zetten?

Kan de afwerking van producten en diensten uitgesteld worden totdat ze 
betaald zijn?
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Content curation gaat over het samenbrengen van 
waardevolle informatie over een specifiek onderwerp 
die op één of andere manier helpt om jouw bedrijf 
te versterken. Het gaat om het vinden, selecteren, 
categoriseren, het van commentaar voorzien en het 
verspreiden van content die is gecreëerd door anderen. 

Uitleg:

Voorbeelden:
Aternity, Zeef.com, Topics, Blendle, Fontys CvO

Content curation
De digitale knipselkrant

Innovatievragen:

Welke content is er beschikbaar op het net die op één of andere manier 
ons bedrijf kan versterken?

Kan content cureren helpen om als expert te worden gezien binnen ons 
vakgebied?

Hoe kunnen we ons merk sterk naar voren laten komen bij het verwijzen 
naar content van derden?

Wat zijn de voordelen van het toepassen van content curation?

Wat kunnen we leren van best practises?
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Het creëren en aanbieden van relevante content zoals 
informatie, handleidingen en artikelen. De content 
provider bepaalt de inhoud van de aangeboden 
informatie. Een variatie op dit patroon is advertorial 
content waarbij derden betalen om hun aanbod te 
verwerken in jouw content.

Uitleg:

Voorbeelden:
Etsy, Reuters, Business Model Innovatie, Adformatie, 
Marketingheroes, Gamma, Autoblog, Ad.nl, Bbq-helden.nl

Content provider
De informatieleverancier

Innovatievragen:

Welke kennis hebben we in huis die interessant is voor onze klanten en 
gebruikers?

In welke vormen kunnen wij dit het best aanbieden?

Welk voordeel biedt onze content voor onze klant en/of gebruiker?

Wat zijn de voordelen van het zelf content creëren voor klanten?

Welke partijen in de markt willen ons mogelijk betalen voor advertorial 
content?
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Een voorsprong realiseren op de concurrentie door de 
kostenstructuur te verlagen en hiermee de marges te 
verhogen, terwijl er constant getracht wordt het product 
af te zetten tegen de laagst mogelijke prijs. 

Uitleg:

Voorbeelden:
Aldi, Zeeman, Southwest Airlines, Jiffy Lube, Tata Steel

Cost leadership
Concurrentievoordeel door lage prijzen

Innovatievragen:

Kunnen we voldoende schaalvoordelen realiseren om de concurrentie op 
het aspect prijs te verslaan?

Hoe groot is de kans dat de concurrentie volgt?

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van het volgen van het cost 
leadership patroon?

Wat als we op 1 aspect van ons aanbod cost leader te worden?

Kan het aspect waarop we cost leader willen zijn klanten trekken die ook 
geïnteresseerd zijn voor aanbod met een hogere marge? 
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Een eigen virtuele munteenheid uitbrengen waarmee 
klanten kunnen betalen voor het aanbod en waar geen 
bank of creditcardorganisatie aan te pas hoeft te komen.

Uitleg:

Voorbeelden:
iStock, Habbo, Mediumunie, Badoo, Mailchimp (Pay as go), 
Facebook (Libra)

Credits
Een eigen virtuele munteenheid

Innovatievragen:

Wat als we klanten de mogelijkheid geven om credits te kopen die als 
betaalmiddel dienen voor ons aanbod?

Welke voordelen zijn er verbonden aan het introduceren van credits?

Hoe moeten we de tarievenstructuur vormgeven?

Kunnen we de winstgevendheid van ons businessmodel verbeteren door 
dit patroon te volgen?

Wat kunnen we leren van de best practices in andere branches?
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Een variant op het bundel-patroon waarbij er met 
partijen buiten de organisatie wordt samengewerkt 
om een waardevol gebundeld aanbod te creëren voor 
klanten.

Uitleg:

Voorbeelden:
Efteling, La Cubanita, NS-spoordeelwinkel, Glamour

Cross industry bundels
Bundels vormen buiten de organisatie

Innovatievragen:

Kunnen we met partijen buiten onze organisatie samenwerken en 
samen bundels creëren?

Welke bundels kunnen we bedenken?

Welke niet voor de hand liggende bundels kunnen waardevol zijn 
voor klanten?

Wat kunnen we leren van best practises?
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Een project laten financieren door een groep beleggers 
die het idee willen steunen. Als het financieringsdoel 
behaald wordt, dan wordt het idee pas uitgevoerd. 
Anders dan conventionele financiers zijn crowdfunders 
niet per se geïnteresseerd in een zo hoog mogelijke ROI, 
maar willen ze het project graag verwezenlijkt zien.

Uitleg:

Voorbeelden:
Hillblock, Snappcar, WakaWaka Base, TheOceanCleanUp, 
Mijnnaaiatelier.nl, Community Sourced Capital, Pebble 
Technology, Brainpool

Crowdfunding
Massafinanciering

Innovatievragen:

Is het idee spectaculair genoeg om het benodigde kapitaal aan te 
trekken?

Is het slim om geldschieters een beloning te bieden in geld of in de vorm 
van een product of dienst?

Hoe kan het intellectuele eigendom beschermd worden tegen kapers?

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de crowdfunders nieuwe klanten 
worden of zelfs enthousiaste ambassadeurs?

Wat kunnen we leren van best practises in andere branches?
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Een taak, een probleem of een vraagstuk neerleggen bij 
derden en ze een vergoeding bieden voor het leveren 
van een oplossing. De vergoeding is vaak een kleine 
beloning, een prijs als de oplossing daadwerkelijk wordt 
toegepast of gunning van een opdracht.

Uitleg:

Voorbeelden:
Ensie, Lays, Wikipedia, Oneindig NoordHolland, Socialijs, 
Threadless, BattleOfTheConcepts

Crowdsourcing
Uitbesteden aan de massa

Innovatievragen:

Is er markt voor een specifiek crowdsouringplatform?

Lukt het om betalende klanten en een relevante crowd aan te trekken?

Zijn de middelen in-house of kunnen de middelen aangetrokken worden 

om de crowd ook echt te activeren?

Kan er een solide verdienmodel bedacht worden?

Kan er een community opgebouwd worden die graag nieuwe ideeën  

voor ons wil genereren?
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Het fenomeen waarbij in de keus tussen twee 
alternatieven er een grotere consumentenvoorkeur 
ontstaat voor een van deze twee opties als gevolg van 
het toevoegen van een derde lokoptie. Het ‘’lokmiddel’’ 
wordt gebruikt om de klantkeuze te ‘’forceren’’ en voor 
de meest winstgevende optie te kiezen.

Uitleg:

Voorbeelden:
Apple, Starbucks, Nutribullet, The Economist, Coca Cola, 
McDonalds

Decoy-pricing
Meer kopen van hetzelfde

Innovatievragen:

Wat als we gebruik gaan maken van decoy-pricing?

Hoe gaan we ervoor zorgen dat klanten zich niet bedonderd voelen?

Kunnen we de winstgevendheid van het aanbod vergroten door decoy-
pricing toe te passen?
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Bij deepselling probeer je meer van hetzelfde product 
aan de klant te verkopen. Vaak gaat dit patroon gepaard 
met het geven van korting. De klant heeft vaak een 
incentive nodig om in één keer meer van hetzelfde 
aanbod af te nemen.

Uitleg:

Voorbeelden:
McDonalds, Albert Heijn, Drukwerkdeal, Brandzaak

Deepselling
Meer kopen van hetzelfde

Innovatievragen:

Hebben we te maken met hoge opstartkosten?

Nemen onze winstmarges per goed toe als we de klant meer verkopen 
van hetzelfde?

Met welke incentives kunnen we klanten triggeren om meer van hetzelfde 
te kopen?

Welke voordelen kan dit patroon ons opleveren?
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De bedrijfskolom verkorten door producten en diensten 
direct aan de afnemer te verkopen. Hierdoor kunnen 
retail marges vermeden worden. Andere voordelen zijn: 
Minder afhankelijkheid van afnemers, meer invloed op 
de kwaliteit en het imago van het aanbod en dichter bij 
de eindklant staan.

Uitleg:

Voorbeelden:
Versvandekweker.nl, Dell, Tupperware, Dollar Shave Club, 
Procter & Gamble, Nike, Harley Davidson, Swatch, Hilti

Direct selling
Voorwaartse integratie - De tussenhandel omzeilen

Innovatievragen:

Hoe ziet onze bedrijfskolom eruit? 

Welke waarde voegen de partijen tussen ons bedrijf en de eindconsument 
toe?

Wat is de machtsverhouding tussen ons bedrijf en de tussenhandel?

Kunnen we middelen mobiliseren om het volledige verkoopapparaat zelf 
in handen te nemen?

Wat zijn mogelijke consequenties van een overstap naar direct selling?
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Klanten naar de winkel lokken met een scherp geprijsd 
en soms gelimiteerd aanbod, die geldig is gedurende 
een bepaald tijdvak. Vaak wordt deze strategie toegepast 
om klanten in de daluren naar een winkel toe te lokken, 
in de hoop dat ze ook andere producten en diensten 
afnemen.

Uitleg:

Voorbeelden:
Hema, Jumbo, Mediamarkt, Saré Thermen

Door crasher
Crash down the doors

Innovatievragen:

Zijn (delen van) onze klanten gevoelig voor prijskortingen?

Kunnen we klanten lokken door ze een scherp aanbod te doen als ze dit 
afnemen in onze daluren?

Hoe kunnen we klanten stimuleren om ook ander aanbod af te nemen?

Wat kunnen we leren van best practises in andere branches?



25

Klanten, die er het eerst bij zijn extra belonen. Dit kan 
bijvoorbeeld door ze een korting te geven op de normale 
prijs van het goed of ze te belonen met extra voordelen.

Uitleg:

Voorbeelden:
Comic Con Amsterdam, Latin Weekender, Corendon, 
Disneyland, TUI, Paaspop

Early bird
The early birds catches the best deal

Innovatievragen:

Wat als we het early bird patroon integreren in ons businessmodel?

Welke voordelen kan het early bird patroon opleveren?

Welke early bird deals kunnen we vormgeven zonder korting te geven op 
de prijs?

Welke cross-industry voordelen kunnen we mogelijk integreren in een 
early bird deal?

Wat kunnen we leren van de best practises?

26

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering, 
waarbij er directe betaling van facturen plaatsvindt. 
De onderneming draagt de facturatie en het 
debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf in 
ruil voor een vergoeding. 

Uitleg:

Voorbeelden:
TechCo, Tech hub, The Widget Company, FashionKick, 
Pietersen BV

Factoring
Debiteurenfinanciering

Innovatievragen:

Hebben wij te maken met lange betaaltermijnen van onze klanten?

Welke voor- en nadelen zijn er aan factoring verbonden?

Kan deze vorm van debiteurenfinanciering helpen om duurzaam te 
groeien?

Kunnen we de financiële positie van onze onderneming versterken door 
factoring toe te passen?



27

Een overzicht van webinhoud die regelmatig wordt 
bijgewerkt. Hierdoor kunnen gebruikers op de hoogte 
blijven van updates. De kracht van de nieuwsfeed 
komt voort uit het vermogen om user engagement te 
stimuleren, wat op zijn beurt zowel reclame-inkomsten 
als langdurige retentie stimuleert. 

Uitleg:

Voorbeelden:
Facebook, Twitter, Google, Ad.nl, Autoblog.nl, Sprout.nl

Feeds
De kracht van nieuwsfeeds!

Innovatievragen:

Is het voor onze klanten en gebruikers van waarde om regelmatige 
(nieuws)updates te ontvangen?

Welke voordelen kan het implementeren van een feed ons bedrijf 
opleveren?

Welke best practises zien we in de praktijk en wat kunnen wij hiervan 
leren?

28

Een dagaanbieding waarbij een product of een dienst 
maximaal 24 uur voor een actieprijs wordt aangeboden. 
Soms is het beschikbare aanbod ook gelimiteerd. De 
tijdslimiet en de beperkte beschikbaarheid kan klanten 
triggeren om snel tot aankoop over te gaan.

Uitleg:

Voorbeelden:
Wix.com, Homedepot.com, Dagaanbiedingen.nl, Groupon

Flash sales
Snel beslissen door tijdsdruk

Innovatievragen:

Zijn onze klanten gevoelig voor tijdelijke aanbiedingen?

Kunnen we nieuwe (gewenste) klantgroepen aanspreken met 
dagaanbiedingen?

Passen dagaanbiedingen bij onze propositie en de identiteit van ons 
bedrijf?

Kunnen dagaanbiedingen helpen om ons bedrijf te laten groeien?

Gaan de dagaanbiedingen niet ten koste van de normale afzet?



29

Een vast bedrag rekenen voor het aanbod, ongeacht 
hoeveel de klant er gebruik van maakt. Belangrijkste 
voordeel voor de klant is onbeperkte consumptie, 
waarbij ze volledige grip hebben op de kosten.

Uitleg:

Voorbeelden:
T-mobile onbeperkt, Netflix, Spotify, Sumo Sushi, 
Goudenwok, Basicfit, SBB

Flat rate
All you can eat voor een vast bedrag

Innovatievragen:

Bij welke prijs is de gemiddelde marge op het juiste niveau?

Kunnen we ons beschermen tegen misbruik van het aanbod?

Willen we het marktaandeel vergroten als dit ten koste gaat van de 
winst?

Is er daadwerkelijk een voordeel te behalen bij de overstap naar een flat 
rate businessmodel?

Wat is de prijselasticiteit van de vraag naar het aanbod?

30

 Gedwongen schaarste gaat over het uitbrengen van 
(exclusieve) producten in een gelimiteerde opgave. 
De vraag is vaak groter dan het aanbod. In sommige 
gevallen kan niet iedere geïnteresseerde het product 
kopen, maar dienen de kopers te voldoen aan bepaalde 
voorwaarden.

Uitleg:

Voorbeelden:
Supreme, Porsche, Ferrari, Bax-shop, Bol.com

Forced scarcity
Gedwongen schaarste, op=op!

Innovatievragen:

Heeft ons bedrijf een grote groep fans die bereidt zijn goed te betalen voor 
een gelimiteerd aanbod?

Kunnen wij producten of diensten creëren met een echte must-have status 
voor fans die hier veel geld voor willen betalen?

Wat als we op=op aanbiedingen introduceren?

Welke best practises zien we in de praktijk en wat kunnen wij hiervan 
leren?



31

Een franchiseorganisatie is eigenaar van de merknaam, 
producten en bedrijfsidentiteit. Deze worden in licentie 
gegeven aan zelfstandige franchisenemers die het risico 
van de exploitatie van een vestiging op zich nemen. De 
franchise organisatie ondersteunt franchisenemers met 
marketingacties en knowhow. 

Uitleg:

Voorbeelden:
New York Pizza, Subway, McDonalds, Pizzahut, KFC, 
Starbucks, Mariott international, Holcim, Vakgarage

Franchising
De winnende formule

Innovatievragen:

Zijn onze competenties en bedrijfsmiddelen aantrekkelijk genoeg voor 
franchisenemers?

Hoe kunnen we franchisenemers bewegen om zich aan onze regels te 
houden?

Is het businessmodel beschermt tegen imitatie?

Hoe kan er een lock-in gerealiseerd worden voor de franchisenemers?

Zijn de middelen aanwezig om partners de juiste ondersteuning te 
bieden?

32

Een product of dienst wordt gratis aangeboden, 
maar men vraagt geld voor geavanceerde 
gebruiksmogelijkheden, functionaliteit, of virtuele 
goederen. Met het gratis aanbod kan men meer 
mogelijke klanten aantrekken, die vervolgens 
gestimuleerd worden om over te gaan naar de 
premiumversie van het aanbod.

Uitleg:

Voorbeelden:

Freemium
Een gratis beperkte versie

Innovatievragen:

Wat is het minimale dat klanten nodig hebben om gebruik te maken van 
het gratis aanbod?

Hoe verhoudt het gratis aanbod zich met concurrerende systemen?

Hoe kan er een lock-in gerealiseerd worden?

Voor welke functionaliteiten wil de klant betalen?

Kunnen we klanten op andere manieren laten betalen voor premium 
features? 

Hoe kunnen klanten getriggerd worden om te converteren naar een 
premium account?

Skype, Spotify, LinkedIn, Dropbox, Slack, Aravind Eye Care 
Systems



33

Het hanteren van verschillende tarieven.  De hoogte 
van het tarief kan bijvoorbeeld afgestemd worden op 
de complexiteit van werk, het klantsegment, de leeftijd 
van de afnemer of goed, het seizoen, de bestelwijze of de 
betaalwijze. Een gedifferentieerd tarief kan helpen om 
beter te concurreren op het aspect prijs.

Uitleg:

Voorbeelden:
Nefkens, NS, Efteling, Actio advocaten

Gedifferentieerd tarief
Beter concurreren met gedifferentieerde tarieven

Innovatievragen:

Maken we op dit moment al gebruik van gedifferentieerde tarieven?

Welke voordelen kan het hanteren van gedifferentieerde tarieven ons 
bedrijf bieden?

Welke risico’s zijn er verbonden aan het hanteren van gedifferentieerde 
tarieven?

Hoe kunnen we deze risico’s tot nihil beperken?

34

Gift economy gaat over het gratis weggeven van 
producten of diensten. Vaak gaat het om intellectuele 
arbeid in de vorm van e-books, handleidingen en 
afbeeldingen. Ook kan het gaan om een fysiek product 
of een dienst zoals gratis samples, een versnapering of 
een wasbeurt van de auto.

Uitleg:

Voorbeelden:
ICI Paris, Koffierevolutie.nl (E-books), Rituals (Thee), 
Jumbo winkelcentrum Woensel (Gratis parkeren), Olav 
Veldhuizen BV (Gratis verhuisbus) 

Gift economy
Gratis en voor niks… 

Innovatievragen:

Is het voor onze klanten waardevol om gratis kennis te kunnen maken 
met ons aanbod?

Hoe kunnen gratis producten ingezet worden om klanten te triggeren 
betaald aanbod af te nemen?

Kunnen we onze merkbeleving versterken door het weggeven van gratis 
producten en diensten?

Welke producten en diensten geven onze belangrijkste concurrenten 
gratis aan onze klanten?

Kan het weggeven van bepaalde producten en diensten een effectieve 
groeistrategie zijn voor ons bedrijf?



35

De ‘gig economy’ is een economie waar tijdelijk werk 
heel gewoon is en waarin zelfstandige arbeidskrachten 
tijdelijk, vaak voor een specifiek project, worden 
ingehuurd. Flexibele krachten zijn op afroep 
beschikbaar en verdienen zo hun inkomen. 

Uitleg:

Voorbeelden:
Uber, Zipco, Fiverr, Grab, Deliveroo, Amazon’s flex, Ploy, 
Roamler

Gig economie
Flexibele krachten die op afroep beschikbaar zijn

Innovatievragen:

Wat zijn onze kernactiviteiten?

Wat als we alles wat niet onder onze kernactiviteiten valt gaan 
uitbesteden?

Hoe flexibel zijn we op dit moment als organisatie?

Voor welke klusjes kunnen we flexibele krachten inhuren?

Welke voordelen biedt het toepassen van het gig-economie-patroon ons?

Wat als wij ons aanbod volledig afstemmen op de gig economie?

36

Een prijsstrategie waarbij er sprake is van 
prijsdiscriminatie en er diverse tarieven worden 
gehanteerd voor de verschillende marktsegmenten.

Uitleg:

Voorbeelden:
Adobe, NS, Teamviewer, Levi’s

Group pricing
Prijsdiscriminatie

Innovatievragen:

Wat als we gebruik gaan maken van group pricing?

Kunnen we ons marktaandeel vergroten door group pricing te hanteren?

Wat zijn de voor- en nadelen van group pricing?

Wat kunnen we leren van de voorbeelden uit de praktijk?



37

Onderhandelen, pingelen of afdingen. Bij bepaalde 
transacties is afdingen heel normaal. Er is geen sprake 
van vaste prijzen en barcodes, maar koper en verkoper 
proberen samen tot een deal te komen.

Uitleg:

Voorbeelden:
Autodealers, Seats & Sofa’s, Keukenkampioen, Timmerman, 
Markt, Pakkenzaak

Haggle
Onderhandelen over de prijs

Innovatievragen:

Wat als we klanten de mogelijkheid geven om over de prijs te 
onderhandelen?

Is het spel van het onderhandelen normaal in onze branche?

Hechten onze klanten waarde aan het onderhandelingsspel?

Welke mogelijke voordelen levert onderhandelingsruimte ons op?

Wat kunnen we leren van de best practises?

38

Whitelabel producten dragen niet het label van de 
fabrikant, maar worden onder uiteenlopende namen 
door verschillende bedrijven verkocht. De whitelabel 
strategie werkt alleen als klanten niet beseffen dat een 
ander aanbod eigenlijk hetzelfde is, is dit wel het geval 
dan wordt het duurdere merk gekannibaliseerd door de 
goedkopere versie.

Uitleg:

Voorbeelden:
Foxconn, Richelieu Foods, Printing in a Box, 
Yoursuprise.nl, Whitelabel coffee, Hostnet, CEWE Color, 
Hema, Autotrust

Huismerkstrategie
Whitelabel

Innovatievragen:

Zijn er partijen in de markt die hun label willen plakken op ons aanbod?

Treden er conflicten op met onze merkproducten als deze ook merkloos 
verkocht worden?

Hoe ervaren klanten de waarde van onze producten?

Hoe kan men profiteren van huidige merken bij het creëren van 
whitelabel-producten?

Kunnen wij producten van derden onder het eigen label verkopen?



39

Bij dit businessmodel probeer je grote hoeveelheden 
afzet te realiseren van een smal assortiment. Het 
kaskraker businessmodel staat haaks op het long tail 
businessmodel, waarbij de focus ligt op een enorm 
breed assortiment.

Uitleg:

Voorbeelden:
Clean2day, Simyo, GoPro, Tesla, VanMoof

Kaskraker
Klein assortiment, grote afzet

Innovatievragen:

Wat zijn de kaskrakers van ons aanbod?

Komt het grootste gedeelte van de winst ook van deze kaskrakers?

Wat als we de keuze maken de andere producten af te stoten en de focus 
compleet te leggen op de kaskrakers?

Welke voordelen kan een beperkt assortiment gericht op volumes ons 
bedrijf opleveren?

40

Het specialiseren op een of enkele activiteiten in de 
waardeketen. Hiermee profiteer je van schaalvoordelen 
en efficiëntere productie. Door de specialistische 
expertise neemt ook de kwaliteit van het proces toe. 
Doel is om maximaal rendement te behalen gekoppeld 
aan jouw specialisatie, leiderschap en expertise.

Uitleg:

Voorbeelden:
TRUSTe, Paypal, AliPay, Paypro, Spooky Marketing, 
Huijbregts Groep, Novopatent, American Express, Adyen

Layer player
Het voordeel van specialistische kennis

Innovatievragen:

Hebben we specialistische kennis in huis die interessant en toepasbaar 
is voor anderen?

Kunnen klanten een toepassingsvoordeel behalen door gebruik te maken 
van het specialisme?

Is het interessant om ons volledig te richten op het toevoegen van waarde 
in één stap van de waardeketen?



41

Lean denken en doen integreren in het DNA van de 
organisatie. Cyclus van continu leren en het vinden van 
betere manieren integreren op zowel de operationele 
processen, als het proces van innovatie (Lean Startup) en 
marketing (Growth hacking).

Uitleg:

Voorbeelden:
General Electric, AirBnb, Business Model Innovatie, Uber, 
Dropbox, Spotify, Idealab

Lean approach
Maximale waardecreatie met minimale verspilling

Innovatievragen:

In welke mate is het lean denken en doen geïntegreerd in het systeem 
van onze organisatie?

Welke voordelen kan het integreren van de Lean-principes ons opleveren?

Hebben we de knowhow in huis om het Lean denken in het DNA van 
onze organisatie te integreren?

42

Ernaar streven dat je je klant afhankelijk maakt van 
je aanbod door met hoge overstapkosten klanten 
te verhinderen om naar de concurrent te gaan. 
Overstapkosten kunnen breder geïnterpreteerd 
worden dan alleen geld. Ook de tijd om een nieuwe 
optie te zoeken, met de nieuwe optie te leren werken, 
het wegvallen van de vertrouwde contactpersoon, 
onderscheidingen en overstaprisico’s zijn relevant voor 
klanten.

Uitleg:

Voorbeelden:
Nespresso, Gilette, HP Printers, Lego, Apple, AirBnb

Lock-in
Loyaliteit afdwingen met hoge overstapkosten

Innovatievragen:

Hebben we technologische-, juridische of economische middelen om 
klanten vast te houden?

Kan het lock-in businessmodel geïmplementeerd worden zonder 
(potentiële) klanten kwijt te raken?

Met welke indirecte mechanismen kunnen klanten afhankelijk gemaakt 
worden van het aanbod?

Wat kunnen we leren van de best practises?



43

Kleine hoeveelheden van een enorm assortiment 
verkopen. De focus ligt op inkomsten vergaren uit een 
reeks nicheproducten en doorgaans is 80% van de omzet 
daar ook afkomstig van. De afzet van de afzonderlijke 
producten is niet bijzonder groot en de marge ook niet. 
Maar door een grote variëteit aan producten kan er toch 
goed verdiend worden. 

Uitleg:

Voorbeelden:
Netflix, Amazon, Ebay, iTunes, Lego, Spotify

Long tail
Losse kruimels bij elkaar is ook brood

Innovatievragen:

Biedt het voor klanten toegevoegde waarde als ze bij ons een erg breed 
assortiment kunnen verkrijgen?

Hoe kan de distributie efficiënt geregeld worden?

Hoe kunnen we klanten helpen om de nicheproducten goed te vinden?

Beschikken we over de middelen om het long tail-patroon toe te passen?

Is het vanuit commercieel oogpunt interessant het long tail-patroon toe 
te passen?

44

Producten aanpassen aan individuele klantbehoeften, 
maar wel met de efficiëntie van massaproductie. 
Maatwerk wordt mogelijk gemaakt door de 
productarchitectuur te standaardiseren. Modules 
kunnen gecombineerd worden tot verschillende soorten 
eindproducten en eindeloze variaties naar gelang de 
individuele voorkeur van de klant. 

Uitleg:

Voorbeelden:
Dell, NikeID, Levi’s Personal Pair, MiAdidas, 
PersonalNOVEL, Mymuesli, allmyTea, MyUniqueBag, 
Mercedes, Itailershoes, Monopoly, Subway

Mass customisation
Confectie individualisme

Innovatievragen:

Kunnen we onze producten en diensten afstemmen op voorkeuren en 
verwachtingen van verschillende klanten?

Bij welke onderdelen van het aanbod zullen klanten het maatwerk aspect het 
meest waarderen?

Kan de productieketen zo ingericht worden dat mass customisation efficiency 
voordelen biedt?

Creëren we meer waarde voor klanten door mass customisation toe te passen?

Zijn klanten bereidt om meer geld te betalen voor op maat gemaakte producten?



45

Een merkingrediënt worden die onderdeel is van het 
aanbod van een andere aanbieder. In de reclame wordt 
de toegevoegde waarde van het ingrediënt benadrukt. 
Vaak geschikt bij hoogwaardige producten met een 
grote merkbekendheid onder klanten.

Uitleg:

Voorbeelden:
Intel, GoreTex, Shimano, Bosch, Dolby, IBM

Merk in een merk
Brand in a brand

Innovatievragen:

Wordt ons product als hoogwaardig ervaren door klanten en heeft het 
voldoende merkbekendheid?

Wordt bij het branden van het ingrediënt de waarde van het 
totaalproduct niet overschaduwd?

Kan er voorkomen worden dat concurrenten hetzelfde ingrediënt 
gebruiken waardoor het niet meer exclusief is?

46

Micro transacties gaat over het bewerkstelligen van veel 
kleine transacties. De gedachtegang achter dit patroon 
is: Vele kleintjes, maken ook een grote. Ook kunnen 
micro transacties impulsaankopen stimuleren doordat 
ze in de prijsperceptie van klanten als erg laag worden 
ervaren. 

Uitleg:

Voorbeelden:
Fifa, Steam, Action, Banggood, Kartrider, Marktplaats, 
Samsung

Micro transactions
Almost for free

Innovatievragen:

Kunnen we impuls aankopen stimuleren door een deel van ons aanbod 
te dumpen tegen spotprijzen?

Kan het toepassen van micro transacties op een gedeelte van het aanbod 
de afzet van het duurdere aanbod stimuleren?

Past het toepassen van micro transacties bij de identiteit van ons bedrijf?

Zullen onze klanten micro transacties accepteren of zal het voor veel 
weerstand zorgen?

Wat als we ons aanbod gratis maken en gaan verdienen aan micro-
transacties?



47

Een minimaal bestelbedrag of een minimaal aantal af te 
nemen stuks hanteren. Hiermee voorkom je de valkuil 
bestellingen aan te nemen die geen/ te weinig winst 
opleveren voor het bedrijf.

Uitleg:

Voorbeelden:
Jumbo (online boodschappen), Albert Heijn, Multigift, 
Drukwerkdeal, Alibaba

Minimum order quantity
Drempelbedrag of hoeveelheid voor het plaatsen van orders

Innovatievragen:

Bedienen we op dit moment klanten waarbij het volume zo laag is dat 
we er amper aan verdienen?

Wat als we een minimale bestelhoeveelheid introduceren?

Kan een minimale bestelhoeveelheid ervoor zorgen dat onze klanten 
meer af gaan nemen?

Wat zou voor ons bedrijf een goede bestelgrens zijn?

Wat kunnen we leren van de best practices?

48

Ontwikkel openbaar toegankelijke content door samen 
te werken met een netwerk van leden die werken op 
vrijwillige basis. Jouw bedrijf kan voor de creators een 
manier zijn om zichzelf te profileren en nieuwe business 
binnen te halen.

Uitleg:

Voorbeelden:
Wikipedia, Ensie.nl, Frankwatching, Dutchcowboys, 
Mozilla, Linux, YouTube, Loews hotels, Shinola, 
Applebee’s, Facebook, Reddit, Quora, T-mobile

Open content
Door derden gecreëerd op vrijwillige basis

Innovatievragen:

Welke content is relevant voor onze klanten?

Wat als we de content (deels) gratis laten creëren door derden?

Met welke partijen en personen kan er een win-win situatie gerealiseerd 
worden als deze content gaan creëren?

Hoe kunnen we de kwaliteit van de content waarborgen?

Wat als wij openbare content gaan creëren voor derden?

Wat kunnen we leren van de best practises?



49

Open hiring biedt kans op werk voor iedereen, ongeacht 
zijn of haar achtergrond. De werkgever stelt de 
minimumvereisten op voor een baan, de werkzoekende 
beoordeelt zelf of hij of zij de baan aankan. De 
werkzoekende kan aan de slag zonder dat er vragen 
gesteld worden.

Uitleg:

Voorbeelden:
Greystone Bakery, Ovenly, Dave’s Killer Bread, MamaLoes, 
Chain Logistics

Open hiring
Werk voor iedereen

Innovatievragen:

Wat als we geen sollicitatieprocedure hanteren en iedereen een kans 
bieden op werk ongeacht zijn of haar achtergrond?

Voor welke van onze functies is het mogelijk open hiring in te voeren?

Wat zijn mogelijke risico’s van het volgen van dit patroon?

Hoe kunnen we de risico’s zo veel mogelijk inperken?

Zorgt open hiring voor een concurrentievoordeel en meer toegevoegde 
waarde voor onze klanten?

Kunnen we onze kostenstructuur verlagen door open hiring te 
introduceren?

50

Producten ontwikkelen in een openbare gemeenschap 
in plaats van door één bedrijf. De broncode is openbaar 
toegankelijk en iedereen kan zijn expertise inbrengen. 
Het eigendomsrecht ligt niet bij één bedrijf, maar bij 
het publiek. Open source producten zijn dan ook gratis 
verkrijgbaar. 

Uitleg:

Voorbeelden:
IBM, Mozilla, Local Motors, Wikipedia, Wordpress

Open source
Samen een gratis oplossing bedenken

Innovatievragen:

Is de technologie in kwestie geschikt voor dit model?

Kan er een concurrentievoordeel behaald worden als de R&D-activiteiten 
openbaar toegankelijk worden voor iedereen?

Kan de gecreëerde waarde ook geoogst worden?



51

De outletstore verkoopt producten van bekende merken 
tegen lagere prijzen. Vaak gaat het hierbij om de 
verkoop van ‘oudere’ collecties en voorraadrestanten die 
niet meer via de reguliere kanalen verkocht worden.

Uitleg:

Voorbeelden:
Zalando, G-star, Hema, Designer Outlet Roermond, Bosch 
Outlet Store, CarFactoryOutlet, Sani-dump

Outlet
Oude voorraad verkopen via een apart outlet kanaal

Innovatievragen:

Hebben we te maken met oudere collecties en voorraadrestanten?

Wat is de geschatte waarde van onze voorraadrestanten?

Hoe raken we deze op dit moment kwijt? 

Wat als we onze de oudere verkoop niet meer via reguliere kanalen maar 
alleen via een outlet kanaal laten plaatsvinden?

Hoe kunnen we dit goed aanpakken?

Moeten we de verkoop van onze outlet-artikelen zelf realiseren of dit via 
een partner doen?

52

Je klant laten betalen voor het werkelijke verbruik van 
het aanbod. Zo trek je klanten die flexibiliteit op prijs 
stellen en daarvoor een iets hogere prijs willen betalen. 
Voor klanten biedt het pay per use model het voordeel 
dat de kosten transparant zijn en ze minder betalen 
wanneer ze minder gebruiken. 

Uitleg:

Voorbeelden:
Rolls Royce, Car2Go, Pay As You Drive, Xerox, Philips Light 
as a service, Bundles, Oscar Health, Bundelz, The One

Pay per use
Pay-as-you-go: Betalen naar gebruik

Innovatievragen:

Wordt er extra waarde gecreëerd voor de klant bij het invoeren van het 
pay per use model?

Kunnen we een kloof realiseren tussen ons aanbod en die van de 
concurrent door over te stappen op het pay per use model?

Wat zijn de consequenties van het invoeren van dit model voor de andere 
bouwstenen van het businessmodel?

Zullen klanten hun gedrag aanpassen bij het introduceren van het pay 
per use model?



53

Samenwerkingen bewerkstelligen tussen individuen 
in een groep. Vaak door het bieden van een 
ontmoetingsplek, doorgaans een onlinedatabase en 
communicatieservice die mensen verbindt. Voorbeelden 
van transacties zijn het te huur aan bieden van 
bezittingen, het verschaffen van producten of diensten 
of het delen van informatie en ervaringen.

Uitleg:

Voorbeelden:
Marktplaats, Snappcar, Peerby, DriveMyCar, AirBnb, Zopa, 
Friendsurance, Lending Club

Peer to Peer
Handel tussen particulieren

Innovatievragen:

Kunnen we een interessant peer-to-peer platform bieden?

Kunnen we gebruikers bewegen om van een bestaand netwerk over te 
stappen op het onze?

Wat willen we bereiken door een peer-to-peer netwerk op te zetten?

Wanneer moeten we het gratis gebruik stoppen en een verdienmodel op 
basis van vergoedingen of freemium introduceren?

54

Een prijsstrategie waarbij het aanbod voor een lagere 
prijs wordt aangeboden tijdens de introductiefase. 
Door de lagere prijs is het aanbod aantrekkelijker voor 
klanten en zo kan men makkelijker marktaandeel 
ververwerven. De prijzen worden verhoogd zodra er 
voldoende marktaandeel is verworven.

Uitleg:

Voorbeelden:
Comcast, T-Mobile, Netflix, Youtube, Spotify, Lays Stax, 
Hellofresh

Penetration pricing
Klanten lokken met een lage introductieprijs

Innovatievragen:

Welke prijsstrategie hanteren we op dit moment?

Wat als we gebruik gaan maken van penetration pricing?

Hoe waarschijnlijk is het dat klanten blijven als we de prijs verhogen?
 
Hoe kunnen we voorkomen dat klanten terug switchen naar 
concurrerend aanbod?



55

Een podcast is een soort radioprogramma op het 
internet. Het bestaat uit een geluidsbestand dat meestal 
opgeslagen wordt in een MP3 formaat. Een podcast is 
on-demand omdat een luisteraar zelf bepaald wanneer 
hij/zij een podcast wil luisteren.

Uitleg:

Voorbeelden:
BNR Expert Podcast Netwerk, Dag en Nacht Media, Winst.nl, 
Nickblom.nl, Digital Car Dealer Workshop

Podcasts
Word de stem van jouw markt

Innovatievragen:

Luisteren onze klanten podcasts?

Hoe kunnen we voor klanten waarde creëren door middel van podcasts?

Over welke onderwerpen kunnen we podcasts maken voor onze klanten?

Kunnen we dichter bij onze klanten komen door podcasts te maken?

Helpt het maken van podcasts om een stukje expert-status te claimen?

56

Een pop-up shop is in feite niets meer dan een 
tijdelijke winkel. Redenen om te kiezen voor een 
pop-upvestiging zijn onder andere de mogelijkheid 
om de markt af te tasten door een laagdrempelige 
inspanning (bijvoorbeeld: geen lange huurcontracten) 
of de wens om in te spelen op actuele omstandigheden 
(bijvoorbeeld: het strand in de zomermaanden). 

Uitleg:

Voorbeelden:
Mazda, Van den Udenhout, Restaurant op het Land, Fendi, 
Coolblue, Nike Carrefour Summerdrive

Pop-up stores
Een tijdelijke winkel

Innovatievragen:

Welke verschillende pop-up store ideeën kunnen we voor ons bedrijf 
bedenken?

Is er in bepaalde omstandigheden een piek in de vraag naar ons aanbod?

Kunnen wij meer waarde creëren voor klanten door diverse pop-up 
concepten te introduceren?

Wat als we pop-up stores als belangrijk onderdeel van onze 
marketingstrategie maken?

Wat kunnen we leren van de best practises?



57

De concurrentie (kapot) concurreren door enorme 
prijsverlagingen door te voeren om een groter 
marktaandeel te verweven. Onderdeel van deze strategie 
is om de zwakste deelnemers uit te schakelen doordat ze 
marktaandeel verliezen en de prijzenoorlog financieel 
niet kunnen bijbenen.

Uitleg:

Voorbeelden:
Dow Chemical, Albert Heijn, Walmart, Busways, Uber, 
Amazon

Predatory pricing
Een prijzenoorlog ontketenen

Innovatievragen:

Wat is onze positie in de markt?

Hoe prijsgevoelig zijn onze klanten?

Kunnen we concurrenten kapot concurreren door deze strategie te volgen?

Hoe kunnen we de benodigde middelen mobiliseren die nodig zijn om 
deze strategie uit te voeren?

Is het volgen van deze strategie legaal in het land waar we opereren?

58

Een pre-order is een bestelling van een nieuw product 
voordat het uitkomt. Met een pre-order kan je risico’s 
reduceren door betalende klanten binnen te halen, 
voordat er middelen geïnvesteerd worden om het 
aanbod te produceren. 

Uitleg:

Voorbeelden:
Van Moof (Electrified S), Ubisoft, Tesla, Samsung, Apple, 
Sono, Lightyear, Kickstarter

Pre-order
Pre-order now

Innovatievragen:

Houden we ons bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten?

Wat als we klanten ons nieuwe aanbod laten pre-orderen?

Welke voordelen leveren pre-orders ons op?

Hoe kunnen we dit het beste vormgeven?

Wat kunnen we leren van de best practises?



59

Het basisproduct is goedkoop of wordt weggegeven, 
maar de verbruiksartikelen zijn duur met een hoge 
winstmarge. Door het basisproduct goedkoop aan 
te bieden verlaag je de koopdrempel. Met de steeds 
terugkerende verdiensten van verbruiksartikelen wordt 
het basisproduct gefinancierd.

Uitleg:

Voorbeelden:
Standard oil company, Gilette, Hewlett-packard, Nespresso, 
Apple iTunes

Razor blade
Aas en haak

Innovatievragen:

Is er sprake van een basisproduct en een verbruiksartikel? Of zou dat 
gecreëerd kunnen worden?

Kunnen de aftersales activiteiten beschermd worden met voorzieningen 
en functies in het productontwerp?

Kunnen er unieke en moeilijk te imiteren componenten bedacht worden 
die de concurrentie belet de aftersalesactiviteiten te kopiëren?

60

Dit businessmodelpatroon gaat over het nieuwe leven in 
blazen van oude merken en legendes. Dit kunnen eigen 
merken of modellen zijn die al even uit het assortiment 
zijn, maar het kan ook gaan over het opkopen van een 
oud legendarische merknaam en die met een nieuwe 
propositie en positionering in de markt zetten.

Uitleg:

Voorbeelden:
 Mini Cooper, Volkswagen Beetle, Bugatti, Datsun, Astro 
Pop, Eastern Air Lines, Chuck Tailor, Spijker, Twinkels, 
Hyat, Kreidler, Fresca, BEN, Tjolk

Revive an legacy brand
Vergane glorie nieuw leven inblazen

Innovatievragen:

Welke merken met een nostalgische waarde hebben we in ons eigen 
portfolio en kunnen we opnieuw in de markt zetten?

Wat als we deze merken een nieuw leven in gaan blazen?

Welke verloren merknamen buiten ons bedrijf zijn mogelijk interessant 
voor onze organisatie?

Welke risico’s zijn er verbonden aan de merknamen?



61

Rijke klanten betalen veel meer voor een product 
dan armen. De winst komt volledig of grotendeels uit 
een rijke klantenkring. Met de winsten uit de rijke 
klantenkring kan het verlies gedekt worden wat er 
ontstaat door de arme klantenkring te bedienen.

Uitleg:

Voorbeelden:
Toms Shoes, One Laptop per Child, Warby Parker, 
Suspended coffee, Buy one-give one, Ovo Nordisk, Aravind 
Eye Care Systems, Community Sourced Capital

Robin hood
Geld weghalen bij de rijken en geven aan de armen

Innovatievragen:

Kunnen we onze producten en diensten aanbieden aan klanten met een 
laag inkomen?

Hoe kunnen we de markt betrouwbaar en duurzaam segmenteren?

Kunnen we het aanbod aan de armen subsidiëren of de producten zo 
maken dat ze minder kosten?

Is het bedienen van minderbedeelden waardevol voor onze rijke klanten?

Biedt het opbouwen van duurzame relaties in lage inkomenslanden 
grote kansen voor de toekomst?

62

Het uitwisselen van goederen zonder dat er geld aan te 
pas komt. Dit patroon wordt ook wel barter genoemd.

Uitleg:

Voorbeelden:
SociaalBetalen, Pay with a Tweet, Pepsico, Lufthansa, KFC, 
Procter & Gamble, Noppes

Ruilhandel
Voor wat hoort wat

Innovatievragen:

Bij welke transacties kan geld vervangen worden door het uitwisselen 
van goederen?

Hebben beide partijen belang bij de relatie?

Is er een complementair aanbod dat ons product ondersteund?

Kan het ruilhandel model gehanteerd worden binnen een redelijk 
kostenkader?



63

Solidariteit (risk sharing) houdt in dat men samen het 
risico draagt, ongeacht de omvang van het persoonlijke 
risico. Aangesloten partijen zien in dat het helpen van 
anderen uiteindelijk in het eigen belang kan zijn. 

Uitleg:

Voorbeelden:
Vereniging van eigenaren, Broodfonds, Coöperatie040, 
Inshared, Mondragon, Cooperative Corporation, Fagor, 
Eroski, Seats2Meet, Ocean Spray, Woonbron 

Solidarities economie
Samen risico dragen

Innovatievragen:

Wat als we een gezamenlijk belang creëren met klanten, personeel en 
leveranciers door ze een deel van het risico te laten dragen?

Hoe kunnen we de solidariteit van onze klanten vergroten?

Hoe kunnen we het aantrekken van profiteurs voorkomen?

Zal dit model tot een stijging van inkomsten leiden?

64

Een one-stop shop creëren voor producten en diensten 
binnen een bepaald domein. Door te specialiseren op 
een bepaald domein ontwikkel je een speciale knowhow 
en kun je ervoor zorgen dat de klant efficiënter en 
rendabeler opereert. Vaak kan de winstgevendheid 
verbeterd worden door aanvullende diensten aan het 
aanbod toe te voegen die waardevol zijn voor klanten.

Uitleg:

Voorbeelden:
Heidelberg Printing Machines, Lantal Textiles, Würth, 
Eriks, Tetra Pak, HG, 3M, Best Buy

Solution-provider
Een one-stop shop binnen jouw domein

Innovatievragen:

Kan de toegevoegde waarde voor onze klant verhoogd worden door meer 
producten of diensten op te nemen in ons aanbod?

Zijn we als bedrijf berekend op de complexiteit van een grotere variatie?

Hoe kan de positie als kundige en competente behouden worden 
wanneer de specialisatie ingeruild wordt voor een breder 
productassortiment?



65

Focus op lokaal zakendoen in plaats van globaal. 
Service, flexibiliteit en het versterken van de regionale 
economie zijn belangrijke motieven om lokaal zaken te 
doen. Ook kan lokaal inkopen voor extra waardecreatie 
voor klanten zorgen en kan een bedrijf hiermee de 
positionering versterken.

Uitleg:

Voorbeelden:
VDL, ASML, Grandcafé Roos + Ijssalon Janssen, SomeTea – 
Honing lokale imkers, Woolworths South Africa

Source locally
Focus op lokaal zakendoen in plaats van globaal

Innovatievragen:

Is het mogelijk om zaken te doen met lokale partijen?

Kunnen de supply chain kosten gereduceerd worden door lokaal in te 
kopen?

Welke voor- en nadelen zijn er verbonden aan het zaken doen met lokale 
partijen?

Kan er meer waarde gecreëerd worden voor klanten door lokaal in te 
kopen?

Is het positioneren op het lokale aspect waardevol voor onze klanten?

66

Een korting die optreedt bij een stijgende afname van 
het aanbod. Staffelkorting verloopt altijd in stapjes. 
Staffelkorting kan een ideaal middel zijn om klanten te 
verleiden om meer van het aanbod af te nemen.

Uitleg:

Voorbeelden:
Hornbach, VinoProva, Trainmore, Bol.com, Hostnet, 
Copaco

Staffelkorting
Hoe meer je koopt, hoe hoger de korting die je ontvangt

Innovatievragen:

Wat als we klanten minder laten betalen als ze meer gebruik maken van 
ons aanbod?

Kunnen we klanten overtuigen om voor ons te kiezen door staffelkorting 
toe te passen?

Kunnen we onze winstmarge vergroten door staffelkorting toe te passen?



67

De exacte invulling van het aanbod is een verrassing 
voor de klant. In sommige gevallen betaalt een 
klant voor het aanbod en in sommige gevallen is het 
verrassingselement gratis door het te integreren in een 
product of een loyaliteitsprogramma.

Uitleg:

Voorbeelden:
Sprsme, Cloakroom, House of Einstein of Outfittery, Hello 
Fresh, Glossybox, Limitee, Winecast, Macdonalds, V&D, 
Fifa, Team Fortress 2, Coolblue, Kurviger.de, Nespresso

Suprise
Verrassing!

Innovatievragen:

Kunnen we meer waarde creëren door verrassingselementen toe te voegen 
in ons aanbod?

Kunnen we een voorsprong op de concurrentie realiseren door dit patroon 
te volgen?

Kunnen we de winstgevendheid van ons bedrijf vergroten door dit 
patroon te volgen?

68

Het vervangen van oude hardware of software met 
als doel het aanbod verbeteren. Bij het volgen van dit 
patroon heeft het aanbod een modulaire structuur die je 
gemakkelijk uit kunt breiden en kunt verbeteren.

Uitleg:

Voorbeelden:
Fairphone, Tesla, Google Maps, Windows, Slack, 
EasyHome

Upgrading
Het opwaarderen van het aanbod

Innovatievragen:

Kunnen we ons aanbod upgraden?

Op welke manieren kunnen wij dit doen?

Hoe kunnen we ons aanbod nog waardevoller maken voor klanten door 
het te upgraden?

Zijn onze klanten bereidt om te betalen voor een upgrade?



69

Focussen op het bieden van een goede prijs/
kwaliteitsverhouding. Het aanbod en de toegevoegde 
waarde daarvan moeten in de juiste verhouding staan 
tot de gevraagde prijs.

Uitleg:

Voorbeelden:
Brooks, Uniminuto, Van der Valk, Xiaomi, OnePlus 

Value for money
Waar voor je geld

Innovatievragen:

Welke prijsstrategie hanteren we op dit moment?

Hoe verhouden onze prijzen zich met concurrerend aanbod?

Wat als we een goede prijs/kwaliteitsverhouding centraal stellen in onze 
propositie?

Welke aanpassingen in ons businessmodel kunnen we doen om de prijs/
kwaliteitsverhouding te verbeteren?

70

Garantie, is een begrip waarmee men aangeeft dat 
men ergens voor instaat. Wanneer er garantie zit op 
de kwaliteit van het aanbod dan betekent dit dat de 
verkopende partij ervoor instaat dat het aanbod voldoet 
aan de beloofde eisen. Een verlenging van de garantie 
(buiten de wettelijke termijn) kan een sterke propositie 
vormen. 

Uitleg:

Voorbeelden:
Peugeot, Mercedes, Autotrust, Apple, Whirlpool, Siemens, 
Sparta

Verlengde garantie
Garantie & coulance regelingen

Innovatievragen:

Kunnen wij aantrekkelijker worden voor klanten als we onze 
garantietermijn verlengen?

Wat als we een coulance-regeling in het leven roepen voor producten die 
net buiten de garantie vallen?

Wat als we een verlengde garantie bij verkopen?

Wat kunnen we leren van de best practises?



71

Een product of dienst verkopen aan de partij die het 
hoogste bod uitbrengt. De eindprijs wordt bepaald door 
een vooraf vastgesteld moment. Het veilingmodel kan 
toegepast worden door elkaar te overbieden (veiling bij 
opbod) of door met een hoge prijs te beginnen en deze 
af te laten lopen (veiling bij afslag). Inkomsten kunnen 
beschermd worden door een minimumprijs te hanteren.

Uitleg:

Voorbeelden:
Ebay, WineBid, Zopa, Vakantieveilingen, Ticketveilingen, 
Bva-auctions, Catawiki, Hotelkamerveiling, Princess 
Holidays

Veiling
Eenmaal, andermaal… verkocht!

Innovatievragen:

Wat als er een veilingmodel geïntroduceerd wordt?

Kan er een uniek verkoopargument bedacht worden waarmee klanten 
weggelokt kunnen worden bij de grote gevestigde spelers?

Kan er een hoge dekkingsgraad gerealiseerd worden voor derden en eigen 
producten?

Kan er door het toepassen van het veilingmodel een concurrentievoordeel 
gerealiseerd worden?

72

Geen kleine aantallen verkopen, maar alleen focussen 
op bulk. Vaak zijn de klanten van de bedrijven die dit 
patroon volgen bedrijfsmatige (niet-consumptieve) 
afnemers.

Uitleg:

Voorbeelden:
Sligro, Gerritse, VD, Bidfood, Alibaba, Costco

Wholesale
Bulk selling

Innovatievragen:

Wat als we ons aanbod alleen nog maar in een groot volume gaan 
aanbieden?

Welke voordelen kan dit op ons opleveren?

Wat zijn de consequenties hiervan voor ons huidige klantenbestand?



73

Yield management houdt in dat de prijs voortdurend 
veranderd. De prijs is gebaseerd op de vraag en het 
aanbod. Sturing vindt plaats op het maximaliseren van 
de winst. Kennis over de klant, vraag en aanbod en big 
data speelt een cruciale rol bij de aansturing van het 
yield management model.

Uitleg:

Voorbeelden:
TUI, Sixt, Ryanair, Booking.com, Ron Gastrobar

Yield management
Prijs laten fluctueren op basis van vraag en aanbod

Innovatievragen:

Kunnen wij onze prijzen afstemmen op het overgebleven aanbod of de 
toegenomen vraag?

Is er voldoende kennis over de klant, vraag en aanbod en data om dit 
model juist aan te sturen?

Welke voordelen kunnen er gerealiseerd worden als we het yield 
management model ingevoerd wordt?

Accepteren klanten prijsfluctuatie of is dit een belemmering voor onze 
klanten?

Wat kunnen we leren van de best practises?

74

 In ruil voor een lagere prijs de klant de waarde deels zelf 
laten realiseren. Dit kan vaak goed toegepast worden 
bij processtappen die in de ogen van de klant weinig 
waarde toevoegen en duur zijn voor de organisatie. 

Uitleg:

Voorbeelden:
Ikea, McDonald’s, BackWerk, Accorhotels, Formule 1 
hotels, Klantenservice Politie, Decathlon (kassa), Van Moof 
(Fietsreparatie), Flyeralarm

Zelf service
De klant aan het werk zetten

Innovatievragen:

Zijn er processtappen die ons veel middelen kosten en die in de ogen van 
de klant weinig waarde toevoegen?

Kunnen we deze stappen (deels) door de klant laten uitvoeren?

Hoe positioneren we ons tegenover concurrenten die volledige service 
bieden?

Welke prijsstelling moeten we hanteren voor self-service?

Leveren we met self-service elementen de waarde die klanten 
verwachten?

Zien klanten het werk dat ze doen als een positieve ervaring? (Het 
IKEA-effect)



Volg de ontwikkelingen en meld je aan op de 

nieuwsbrief op: 

www.businessmodelinnovatie.nl
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