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Wij merken dat veel ondernemers te rigoureus denken, en 

meteen een hele nieuwe strategie willen bepalen, of hun 

businessmodel radicaal willen omgooien. Maar in veel geval-

len is het nog best mogelijk om verbeteringen te realiseren 

door nieuwe verdienmodellen te introduceren. Vandaar onze 

oproep om meer aandacht te geven aan het meest onderbe-

lichte element in de bedrijfsvoering: prijs je rijk.

Strategische koers, businessmodel en verdienmodel

De begrippen strategische koers, businessmodel en verdien-

model worden door elkaar gebruikt door ondernemers. Ze 

zien deze als verwisselbare aanduidingen voor alle afspraken 

die ze hebben gemaakt voor de marktbewerking. ‘Strategie’ 

klinkt daarbij chic en ‘businessmodel’ doet recht aan het 

gevoel van de complexiteit van de situatie waarin ze zich 
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bevinden. Toch helpt het om de begrippen scherp te definië-

ren wanneer je met elkaar vast wilt stellen hoe je tot resul-

taatsverbetering kunt komen.

De figuur hierna laat zien dat binnen de vastgelegde strate-

gische koers verschillende businessmodellen kunnen worden 

ingezet om de toekomstige positie te bereiken. En dat binnen 

elk businessmodel verschillende verdienmodellen mogelijk 

zijn. Zo hanteert Ahold verschillende retailformules die op 

een onderscheiden wijze tot business leiden (AH, Gall&Gall, 

Bol.com, etos, Albert, Peapod’s, etc.). En binnen elk van die 

retailformules hebben bedrijven vervolgens een gedifferen-

tieerd assortiment waarin verschillende verdienmodellen 

worden gehanteerd. De AH-winkels hanteren bijvoorbeeld 

het goederenverkoopmodel, het instapmodel, waarmee men 

klanten binnentrekt (Euroshopper-merk) en het reclame-

model, bijvoorbeeld via shopfloor-promoties; etc.

Natuurlijk is het zo dat markten zich ontwikkelen, nieuwe 

technologieën opkomen en dat regelgeving verandert. Het is 

dus noodzakelijk dat men regelmatig checkt of de strategi-
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De afgelopen jaren hebben zo ongeveer alle onderne-

mingen ‘de tering naar de nering’ gezet. Door de afne-

mende vraag, door terughoudende klanten en door de 

aanhoudende stroom van negatieve berichten over de 

economie, waren bedrijven genoodzaakt te snijden in 

de kosten. Dit heeft geleid tot ontslagen en oplopende 

werkeloosheid, tot faillissementen en tot de ‘rise and 

fall’ van ZZP’ers. Maar het heeft jammer genoeg nauwe-

lijks geleid tot het op peil houden – laat staan verhogen 

– van de omzet. Hoe je het ook wendt of keert, er moet 

meer omzet worden gerealiseerd om uit deze negatieve 

spiraal te komen. Maar hoe doe je dat, meer opbrengs-

ten realiseren in een krimpende markt? 

Alomvattende ontwikkellijn
Geeft aan waar je over enkele 
jaren wilt staan in termen van 
assortiment, marktpositie en 
klantbeleving 

Centrale werkwijze
Geeft plek in de keten aan, 
de toegevoegde waarde die 
je biedt en de wijze waarop je 
de klant bedient.

Honorering
De afspraken die je maakt 
omtrent de beloning, betaling en 
contractering voor geleverde 
diensten of producten

STRATEGISCHE KOERS

BUSINESSMODEL

VERDIENMODEL



Bluepaper

Focus op inkomsten

Verdienmodellen zijn er in vele smaken. Niet één lijst die 

je tegenkomt is uitputtend. Toch hanteren ondernemingen 

vaak maar een of een heel beperkt aantal verdienmodellen. 

Op het traditionele of dominante model is vaak de gehele 

financiële huishouding, de managementsturing en de belo-

ning afgestemd, hetgeen veranderen van tactiek lastig maakt.

Wanneer we kijken naar verschillende verdienmodellen, dan 

is een aantal basisvragen te benoemen waarmee ze kunnen 

worden ingedeeld:

 • Wat is de grondslag voor de prijsstelling: heb je een 

kosten-plusmodel of een toegevoegdewaardepropositie?

 • Laat je de klant vooraf of achteraf betalen?

 • Vraag je een integrale vergoeding of hanteer 

je een modulaire prijsopbouw? 

Kosten-plus of toegevoegde waarde 

De discussie over het 

bepalen van de prijs 

op basis van kosten of 

waardetoevoeging is 

zo oud als de weg naar 

Rome. In principe is 

het logisch om te kijken 

naar de waarde die 

een dienst of product biedt aan de klant, en dit te benutten 

als de basis voor de prijsstelling. In de praktijk is het echter 

vaak lastig de juiste maatstaf voor de ‘toegevoegde waarde’ te 

bepalen en is deze waarde vaak zeer subjectief. De ene BMW-

rijder kiest de auto vanwege het motorvermogen, de ander 

omwille van de status die hij verschaft. Vandaar dat veel 

organisaties de ‘easy way out’ benutten en een kostenplus-

basis hanteren voor hun prijsstelling.

Een voorbeeld van het belonen op basis van toegevoegde 

waarde is het hanteren van een resultaatafhankelijke belo-

ning. Vroeger brachten vermogensbeheerders vaste kosten in 

rekening, tegenwoordig hanteren vermogensbeheerders als 

Alex en Brand New Day een beleggingsresultaatafhankelijke 

beloning. Op deze manier zijn ze succesvol geworden in een 

markt met een stevig gevestigde orde.

Value pricing
Resultaat-
afhankelijke
honorering

Activity
based
costing

Kostenplus

sche koers nog wel de juiste is. Mede door dergelijke ontwik-

kelingen komen businessmodellen onder druk te staan. Het 

retailmodel ondervindt veel concurrentie van het online-

model, het makelaarsmodel met vaste courtage staat op de 

helling en het localheromodel wordt vaak op een te kleine 

schaal uitgevoerd om de concurrentie van globale spelers te 

kunnen weerstaan. 

Toch is het in veel gevallen niet nodig én niet verstandig om 

de strategische bakens rigoureus te verzetten, of om afscheid 

te nemen van het vertrouwde businessmodel. Door slim te 

differentiëren met het verdienmodel, kunnen de opbrengsten 

in de meeste gevallen sneller worden verhoogd. 

Ook zakelijke dienstverleners 
onder druk

In de zakelijke dienstverlening staan de omzetten en de 

marges onder druk. Of het nu gaat om adviseurs, advoca-

ten of architecten, allemaal hebben ze last van de econo-

mische krimp. Enkele observaties en uitspraken die wij uit 

de mond van businesspartners optekenden:

• “We moeten onze hoogopgeleide ingenieurs 

vaak wegzetten tegen hetzelfde tarief als een 

mbo-geschoolde technisch tekenaar”.

• “Ik wil wel af van het ‘uurtje-factuurtje-

model’ maar zowel de klant als mijn CFO 

vinden andere afspraken te onzeker”.

• “Alles is tegenwoordig een commodity,  

ook onze dienstverlening is niet meer uniek”.

• “We kunnen de kosten niet verder verlagen, 

we moeten meer opbrengsten genereren 

om ons hoofd boven water te houden”.

• “Er wordt alleen nog maar gekeken naar de prijs”.



Bluepaper

Voor- of achteraf betalen

Het moment van 

betalen is een 

andere factor 

waarmee gevari-

eerd kan worden. 

Achteraf betalen 

geeft de klant zekerheid dat hij daadwerkelijk krijgt waarvoor 

hij betaalt. Vooraf betalen geeft de leverancier meer zeker-

heid: geen voorfinanciering en geen dubieuze debiteuren. Bij 

de meest uitgesproken verdienmodellen wordt de volledige 

som (lumpsum of fixedfeemodel) voor- of achteraf betaald. 

Natuurlijk zijn ook hier variaties mogelijk om een deel van 

de som voor- of achteraf te betalen: maandelijkse facturatie 

of uurtje-factuurtje. 

Door het moment van betalen te variëren kan een andere 

klantengroep aangetrokken worden. Bijvoorbeeld klanten die 

niet bij machte zijn om het gehele bedrag in één keer te beta-

len, zijn mogelijk wel in staat om in verschillende termijnen 

te betalen. Ook in situaties waarin de klant onzeker is over 

de levering, kan het bieden van de keus om (deels) achteraf 

betalen een goede optie zijn. 

Zo worden de aanschafkosten van veel gebruiksartikelen die 

je vroeger vooraf betaalde (telefoons, laptops) tegenwoordig 

vaak versleuteld in de gebruikskosten. Er worden bijvoorbeeld 

meer luxe-aangeklede auto’s verkocht, omdat de extra’s niet 

vooraf betaald hoeven worden maar in de leaseprijs worden 

verrekend. De omzetgroei van Inalfa (schuifdaken) is hier 

een sprekend voorbeeld van. 

Integraal of modulair

Bied je de klant een 

standaardoplossing of 

geef je de klant invloed 

op de samenstelling van 

het product of dienst? 

Hoe groter de invloed van de klant is, hoe meer flexibiliteit je 

in de voortbrenging van het product of dienst moet kunnen 

inbrengen. Dat gaat vaak ten koste van de efficiency van het 

productieproces. Dit rechtvaardigt het prijsverschil tussen 

standaardproducten in grote volumes en maatwerkproducten 

die in kleine series worden gemaakt. Zo bieden internet-

serviceproviders in essentie dezelfde diensten over hetzelfde 

(of een vergelijkbaar) netwerk als zij jaren geleden ook al 

deden. Maar door hun aanbod modulair op te bouwen blij-

ven zij aansluiten bij de wensen van een brede groep klanten. 

Achteraf Uurtje-factuurtje

VooruitbetalenVooraf

Integraal

Fixed
fee

Modulair

Tailored
pricing

Zo maakt UPC gebruik van abonnementsvariatie, eenmalige 

acties en pakketdifferentiatie waardoor het steeds in staat 

is nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te 

behouden met in essentie dezelfde propositie: gegevens ver-

sturen over een kabel.

Case Ryanair

In de wereld van de luchtvaart zijn er veel voorbeelden 

van ‘low cost carriers’ die omzet- en winstgroei laten zien, 

terwijl de traditionele kwaliteitsaanbieders het moeilijk 

hebben. Hoe zorgt bijvoorbeeld Ryanair ervoor dat het 

groeit, zelfs onder businessreizigers, waar andere vlieg-

maatschappijen krimpen? Door op een creatieve wijze de 

basisvragen achter hun verdienmodel te beantwoorden.

Allereerst zorgt Ryanair ervoor dat ze bovenaan staan 

in de twee belangrijkste lijstjes: de laagste ticketkosten 

en de beste on time arrivals. Om de ticketkosten zo laag 

mogelijk te houden worden alle elementen waarvan klan-

ten mogelijk zouden kunnen zeggen dat ze het niet nodig 

hebben, uit de basisprijs gesneden en modulair aange-

boden. Boek je vervolgens redelijk basale voorzieningen 

zoals een koffer inchecken of extra beenruimte, dan betaal 

je daar een aparte prijs voor. Door op lokale vliegvelden 

te vliegen heeft men de zekerheid van een landingsslot 

en geringe ‘files in de lucht’. Kortom, door goed te kijken 

naar de elementen die de reiziger het belangrijkst vindt 

en daarop te organiseren, levert Ryanair toegevoegde 

waarde in de ogen van de klant.

Vervolgens speelt het bedrijf slim in op de verschillende 

koopmomenten van een en dezelfde reiziger door een 

combinatie van voor- en achteraf betalen te hanteren. 

’s Avonds, wanneer u en ik online onze vlucht boeken zijn 

we prijskoper, we zoeken de laagste ticketprijs. Maar wan-

neer we eenmaal in het vliegtuig zitten zijn we toerist of 

zakenman. Dan zitten de euro’s meestal veel losser in de 

zak. Net als het meenemen van extra bagage is ook het 

in-flightentertainment (onlinecasino, krasloten voor de 

kinderen en koffie en thee) relatief prijzig bij Ryanair.
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Segmenteren om te kunnen differentiëren

Ondernemers kunnen meer 

omzet realiseren door 

gedifferentieerde verdien-

modellen toe te passen. Een 

hele nieuwe strategie of een 

fundamentele aanpassing 

van het business model is 

niet altijd nodig en nooit 

eenvoudig in te voeren. Een aanpassing is niet altijd beter.  

De aantrekkelijkheid van het aanbod in een nieuwe markt of 

voor een nieuwe klantengroep is onzeker. En zowel de eigen 

medewerkers als de huidige klanten zullen aan deze nieuwe 

strategie of het nieuwe business model moeten wennen.

Aanpassen van het verdienmo-

del kan met minder ingrijpende 

gevolgen wel tot aanmerkelijke 

omzetgroei leiden. Het idee is dat 

het hanteren van verschillende prijzen voor verschillende 

klantgroepen leidt tot een hogere totale omzet. Oftewel de 

som van de aantallen verkochte producten of diensten met 

verschillende prijzen moet groter zijn dan de huidige ongedif-

ferentieerde omzet. 

Om te kunnen bepalen of het hanteren van verschillende 

prijzen voor verschillende klantgroepen mogelijk is, moet je 

twee dingen weten:

 • Wat waarderen de verschillende klanten/

klantgroepen in uw propositie? Dit noemen we 

ook wel het segmenteren van de markt.

 • Op welke wijze kunnen het aanbod en de prijsstelling 

aangepast worden aan deze gesegmenteerde wensen?  

Dit noemen we ook wel het differentiëren van het aanbod.

Value pricing

Kosten-plus

Achteraf

Vooraf

Integraal Modulair

p1 * q1

p2 * q2 > p * q

pn * qn

∑

Op basis van bijvoorbeeld de Berenschotaanpak voor 

strategisch marktonderzoek, kan worden bepaald welke 

segmentatie relevant is voor uw organisatie. Om het aan-

bod te differentiëren is de methode Business Model Canvas 

bruikbaar, die is ontwikkeld door Alex Osterwalder en Yves 

Pigneur. Om de uitkomsten van deze analyse vervolgens om 

te zetten in verschillende verdienmodellen beantwoord je de 

drie basisvragen: 

 • Wat is de grondslag voor mijn prijsstelling, 

kosten-plus model of toegevoegde waarde?

 • Laat ik mijn klant vooraf of achteraf betalen?

 • Bereken ik een integrale vergoeding of een modulaire prijs? 

Kortom, binnen uw huidige strategische keuzes en binnen 

uw huidige businessmodel zijn vaak nog voldoende moge-

lijkheden te vinden om de omzet op peil te brengen of te 

houden. Door vanuit verschillende perspectieven te kijken 

naar de waarde die je levert en de wijze waarop je daarvoor 

gehonoreerd wilt en kunt worden, is meer omzet binnen 

handbereik. Afhankelijk van de antwoorden op de basis-

vragen kunnen de meest rendabele verdienmodellen worden 

gekozen. Stel jezelf de drie basisvragen en Prijs je rijk!


