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Preface:  
Business- en verdienmodellen 
 



 

• Een business model beschrijft de grondgedachte van hoe 

een organisatie waarde creëert, levert en behoudt.  
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Business modellen 
Business Model Canvas: sluitende puzzel op bedrijfsniveau 

[Osterwalder (2004) The Business Model Ontology] 



 

• Binnen de vastgelegde 

strategische koers kunnen 

verschillende business 

modellen worden ingezet 

om de toekomstige positie 

te bereiken. 

• Binnen elk business model 

zijn verschillende 

verdienmodellen mogelijk. 

• Een bedrijf kan verdienen 

aan:  

• de verkoop 

• het gebruik 

• de services 

• beschikbaarheid/licentie 

• reclame 

• etc. 
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Verdienmodellen 
Hoe verdien je aan de toegevoegde waarde die je levert 
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Het spel verandert 
 

1 
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Historische ontwikkelingen  

1950 1980 2000 2010 2020 

1e generatie groothandel:  

• Aanbodgericht, distributie 

• Rol van verdeler 

• Op productniveau  

• Bedrijf   

Transparantie van internet 

leidt tot commoditisering, 

verhoogde kostendruk en 

andere koop oriëntatie 

Toenemende digitalisering 

met andere customerservices 

(app’s, system upgrades, 

remote monitoring) 

Andere productie-

technieken (3D printen) 

Minder beschikbaarheid 

van hoogopgeleiden 

Duurzaamheid: sluiten 

van ketens, andere 

energievoorziening 

Economische 

crisis: verminderde 

beschikbaarheid 

van bankkredieten 

2e generatie groothandel:  

• Toenemend vraaggericht 

• Klassieke marketing 

• Focus op productgroepen  

• Keten  

3e generatie groothandel:  

• Interactief maatwerk 

• Oplossingen op maat 

• Klant bepaalt (vraag gestuurd) 

• Omnichannel 

• Netwerk  

Mondialisering 



• Traditionele  Verdeler  basisfuncties: Inkoop / Opslag / 

Verkoop / Distributie 

• Gebiedsexclusiviteit van een merk; importeursfunctie  

• Solitair opererend (niet ketengericht) 

• Geografisch: vooral regio / Nederland 

• Sterke focus op het product (minder op de markt) 

• Persoonlijke verkoop 

• Vooral gericht op relatiemanagement 

• Geen/nauwelijks gebruik van ICT 

• Aanbod gestuurde keten (schaarste) 
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1e generatie groothandel 
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Jobber 

Opdracht-

gever 
Groothandel 

• Naast de traditionele functies het leveren van ‘toegevoegde 

waarde’ 

• Geïntegreerde positie in waardeketens: ‘ketenregiefunctie’ 

• Focus van product naar markt met PMC-differentiatie o.b.v. 

mix O.E. / C.I. 

• Steeds meer focus op functionele i.p.v. productspecificaties  

• Vraag gestuurde keten; Markt- en klantonderzoek 

• Geografisch: Benelux / Europa 

• Professionalisering van de  

bedrijfsvoering 

• Inzet van ICT applicaties 
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2e generatie groothandel 
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Naar een 3e generatie groothandel 
 

Groothandel anno 2013 Groothandel anno 2020 

(3e generatie groothandel) 

Product  Fysiek Steeds meer virtueel (merknaam staat 

voor overtuiging en emotie) 

Assortiment Vast  Flexibel portfolio  

Marketing  Productmarketing 

Doelgroep oriëntatie 

Interactie marketing 

Klant & interactie oriëntatie 

Proactieve klantverdieping  

ICT ERP, 1 op 1 

Webpresence  

Volledige integratie met ERP, CRM, 

voorraad- en fabricagesystemen, 

klantgegevens en contractvoorwaarden. 

Verkoop Fysiek en digitaal Complete digitalisering (e-commerce) 

Personeel Ingenieur; Verkoper Relatiemanager  

Marktgebied Regionaal , Europees Mondiaal 

Focus Supply chain management Value networks,  closed loops 

Rol in de keten  Ketenregie  Complexe ketensamenwerking, 

netwerken + regie 

Distributiekanaal Multichannel Omnichannel 

Toegevoegde 

waarde 

Ketenoptimalisatie  Kennispartner &  

ontzorgen (regiefunctie) 

Verdienmodel Kostprijs plus Beloning naar toegevoegde waarde 

(precies weten wat klant wil) 
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3e generatie groothandel:  
van multichannel naar omnichannel  
• Het aanbieden van alle kanalen die 

relevant zijn voor de klant: fysiek 
(filialen), catalogus, webshop, mobiel, 
social media, email, call center, 
customer service 

• Klant staat centraal: naadloze, 
gepersonaliseerde en consistente 
merk- en productervaring, ongeacht 
device of touchpoint 

• Transparant en geïntegreerd proces, 
waarin kanalen vlekkeloos in elkaar 
overlopen en die de klant als 
uitgangspunt hebben 

• Zorg voor volledige integratie met 
ERP, CRM, voorraad- en 
fabricagesystemen, klantgegevens en 
contractvoorwaarden. 



Benut alle drie de vormen van samenwerking:  

1. Samenwerking met name gericht op het realiseren van 

schaalvoordelen  

2. Betere afstemming en communicatie binnen de keten  

3. Platformsamenwerking:  

• Ontwikkeling van een platform o.b.v. specifieke competenties, 

expertise en kunde 

• Door alle sectoren en supply chains heen 

• Voorbeelden: Bol.com, Amazon, Wehkamp 

• Elke samenwerkingsvorm vraagt om ander gedrag en 

competenties; perceptie van tegengestelde belangen overwinnen. 
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3e generatie groothandel: 
3 invalshoeken voor samenwerking 

Fabrikant Groothandel Eindklant Distributeur 

Fabrikant Groothandel Eindklant Distributeur 

3. 1. 

Producent Logistiek Consument Supermarkt 

2.  



Positie 3e generatie groothandel in de 

keten: enkele voorbeelden 

OEM 

Dealer  

(MRO) 

Supplier,  
producer 

Component  
suppliers  

Assembly/ 
customizing  

System 
suppliers 

OEM 

Co-creating  

Supplier,  
producer 

Dealer: parts shop/retail 

Dealer: repair & maintenance 

     Consumer  

      (end-user) 

(MRO 

End User) 
Supplier,  
producer 

Component 
supplier   

Industry 

Shop in shop concept 

Component 
supplier  

Service company 
(external) 

TD (internal) Assembly 
Customizing 

Rapid Manufacturing 
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Ontzorgen  

Kennispartner (co-engineering) 

Ontzorgen  
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E-commerce als kans 
 

2 



• Gepersonaliseerd winkelen (interactief) 

• Duidelijke categorisering 

• Ordertracering 

• Transparantie 

• Diepgaande product- of service gerelateerde informatie 

• Informatie over verwante producten/diensten; ‘lifestyle 

oriëntatie’ 

• Snellere communicatie 

• Groter assortiment  

• Customer services 

• Community building  

(discussie platforms, loyalty  

programma’s) 
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E-commerce: voordelen voor de klant  
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E-commerce: zelfversterkende formule 
Investeren in   

e-commerce en 

interactie met klant 

 Meer weten van  

de klant 

Beter kunnen 

inspelen op de klant 

Meer omzet 
Meer investeren in e-commerce 

en uitrol naar andere landen; 

community building 

Schaalvoordelen 

Meer kennis- 

gebieden 

afdekken 

 

Breder 

assortiment en 

integraal aanbod 

Sterkere positie op 

de inkoopmarkt 

 

Betere prijs/kwaliteit 

verhouding 

 

Sterkere 

ketenpositie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1UaxfTbaqo35bM&tbnid=3MThmXw5u1X7MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mobilemarketingwatch.com/forrester-ecommerce-to-hit-370-billion-in-us-by-2017-30715/&ei=EiszUqDMO6yd0wXDyoGAAQ&bvm=bv.52164340,d.d2k&psig=AFQjCNGMyjkJqgvvD2_lD0M9LvNeYDwGGw&ust=1379171442603134
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Kansrijke business modellen 
 

3 
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Externe ontwikkelingen van invloed 
op hele organisatie 

• Benutten synergievoordelen 

internationalisatie 

• Business model dat kan worden 

uitgerold over alle landen (centrale 

visie) 

• Weg van commoditisering; 

onderscheid je!  

• Verdienmodellen veranderen  

• Vooroplopen met e-commerce 

• E-commerce 

• Automatisering valt 

onder primair proces 

• Flexibiliteit 

• Blijven verbeteren, 

voortdurende innovatie 

• Samenwerking  • Relatiemanagement 

• Expertise, Toegepaste kennis op 

applicatie 

• Alle standaardprocessen zijn 

geautomatiseerd, alleen nog 

uitzonderingen 

• Interne klantgerichtheid support functies 

• Multinationaal inzetbaar 

• Andere competenties, standaard werk 

weg geautomatiseerd  

• Matrix organisatie 

• Coördinatie mechanismen 

• Verkoop lokaal; support, product 

management & magazijn centraal 



Multidimensionaal positionerings-
vraagstuk: welke keuzes zijn er? 
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? 

Dienstverleningsmodel 

• Discount 

• Service 

• Ontzorgen 

(ketenpartner) 

Sectoren 

Agrofood; handel, 

dienstverlening;..  
Geografie 

• Internationaal 

• Regionaal  

• Nationaal 

Doelgroepen 

• Consument 

• Klein zakelijk  

• Groot zakelijk 

Assortiment 

• Electrotechniek, 

Werktuigbouw, Agro 

• Breed of smal en diep 

(specialist) 

(Middel)grote Europese/ 

internationale spelers 

Middelgrote lokale ketens 

(Internationale) niche 

specialisten op bepaald 

productgebied (vaak in 

combinatie met 

specifieke klanttypen) 

‘Papa-mama’ bedrijven 

om de hoek  

Type vraag 

• MRO/Service 

• OEM/machine-

bouw 

• Projecten 

Kanaalkeuze 

• Offline: winkel, call center, 

persoonlijke verkoop 

• Online: website, mobiel 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=i6y2oIZyEUOrPM&tbnid=-ojUxdL4fCaBkM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.kramerstickers.nl/sticker/product/000134&ei=Qv4_UpvTK6LK0QWQkIHIAg&bvm=bv.52434380,d.d2k&psig=AFQjCNEMIjtLG2CLJjvzgXaqq3O0kMAFpg&ust=1380011960744191
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Het belang van sterke ketenposities 
Verschillende supply-concepten en benaderingen per segment 

E
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Mid-end  

(product-based) 

 
    

Product 

solutions 

High-end,  

volledige service 

Low-end  

Veiligheid & 

zekerheid 

Energie-

besparing 

Commu-

nicatie 

Logistieke 

diensten 
    

    

In
s
ta

ll
a
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rs

 

OEM is in de lead 

Componenten 

Concurrerende  

producten met 

lage prijs 

Solutions op 

maat (grote  

projecten) 

A. Ketencontrole: verkopen/vermarkten van de totale oplossing 

B. Strategische partnerships met installateurs 

Groothandel levert 

ondersteuning voor 

installateurs 

A. 

B. 

C. 
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Kansrijke business modellen:  
enkele voorbeelden 

Ketenintegrator  

 

 

• Sluiten van de keten 

• Specifieke expertise  

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: Agrofood 

Voorbeelden van groothandels businessmodellen per sector 

 

Materialen

Digi-expert en

ICT-enabler

Consumenten-

goederen
Innovator van keten- en 

businessmodellen

Kapitaalgoederen

Down time reductie
Agrofood

Ketenintegrator

Voorbeelden van groothandels businessmodellen per sector 

 

Materialen

Digi-expert en

ICT-enabler

Consumenten-

goederen
Innovator van keten- en 

businessmodellen

Kapitaalgoederen

Down time reductie
Agrofood

Ketenintegrator

Technische 

dienstverlening 

 

• Problemen oplossen; 

down time reductie 

• Knelpunten items 

• Direct leveren 

• Rapid manufacturing 

• Rol van installateur 

overnemen 

 

Voorbeeld: Technische 

groothandel 

Asset management 

 

 

• DBFMO 

• Beheer  

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: Openbare 

ruimte 

Keten- en 

kennispartner 

 

• Ketenintegratie  

• Ondersteuning bij 

ontwerp, calculatie, 

materiaalplanning en 

marketing 

• Shop in shop 

 

 

Voorbeeld: Technische 

groothandel 
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Innovatieve verdienmodellen 
 

4 



1. Segmenteren van de markt 

 

2. Differentiëren van het aanbod 

 

3. Formuleren van verdienmodellen 
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In 3 stappen naar verdienmodellen 

 Verdienmodel canvas  

• Binnen bestaande strategie en business 

model tot nieuwe verdienmodellen komen 

• Vanuit geloof in eigenwaarde afspraken 

maken over toegevoegde waarde 

• Denken vanuit de toegevoegde waarde 

voor de klant 
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Voorbeelden verdienmodellen 

Vier hoofdgroepen: 

1. Indirect (gratis, 

licentie, commissie, 

advertising) 

2. Abonnement 

3. Uurtje factuurtje 

4. Marge/Lump 

Sum/Fixed Fee 
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Formuleren van verdienmodel 
 
 
Beantwoord de drie basisvragen per  

klantsegment en genereer meer omzet voor de organisatie 

Value pricing 

 

 

Kosten-plus 

Integraal Modulair 
Achteraf 

Vooraf 



Achteraf 

Vooraf 

Uurtje-factuurtje 

Vooruit betalen 

 

 

 

 
 

» bereid tot voorfinanciering? 

» een goede relatie van ons? 

» gericht op duidelijkheid vooraf?  

» uit op transparante tarieven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Speelt tevredenheid mee in de 

beloning?  

►Wanneer factureren onze 

concurrenten? 

 
 

 

Nieuw verdienmodel 
In hoeverre is onze klant… » 

 

Resultaat 

afhankelijke 

honorering 

 

» geïnteresseerd in win win? 

» kosten gedreven? 

» risicoavers? 

» op de hoogte van kostprijs? 

» en hoe zit dat bij onszelf? 

 

► Is het mogelijk waarde 

te definiëren en 

operationaliseren? 

► Hoe factureren 

onze concurrenten? 
Kosten-plus 

Value pricing 

Integraal Modulair 

Tailored 

pricing 

Fixed  

fee 

  

 

 
► Hebben verschillende klanten 

verschillende wensen? 

► Kan onze dienst gesplitst worden? 

► Heeft splitsing effect op imago, kostprijs, 

bedrijfsvoering en productieproces? 

►Zijn er voordelen in termen van omzet en 

marges bij splitsing? 

► Hoe bieden concurrenten hun diensten 

aan? 

Activity Based 

Costing 
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Verdienmodellen gekoppeld aan 
business modellen 

 

Ketenintegrator  

 

 

• Traditionele 

verdienmodel: 

betaald per verkocht 

product  

• Eventueel voor 

specifieke expertise 

 

 

Voorbeelden van groothandels businessmodellen per sector 

 

Materialen

Digi-expert en

ICT-enabler

Consumenten-

goederen
Innovator van keten- en 

businessmodellen

Kapitaalgoederen

Down time reductie
Agrofood

Ketenintegrator

Voorbeelden van groothandels businessmodellen per sector 

 

Materialen

Digi-expert en

ICT-enabler

Consumenten-

goederen
Innovator van keten- en 

businessmodellen

Kapitaalgoederen

Down time reductie
Agrofood

Ketenintegrator

 

Technische 

dienstverlening 

 

• Bonus malus op 

basis van 

beschikbaarheid  

 

 

Asset management 

 

 

• Beschikbaarheid  

• Lease plus  

 

 

Keten- en 

kennispartner 

 

• Kostprijs plus (wordt 

betaald voor added 

services) 

 



Lessons Learned 
 

5 



• Pas op dat je niet in het defensief wordt gedrongen 

• Werk aan de sterke posities voor morgen: 
• Aanpassing business en verdienmodel 

• Internationaliseren 

• Zet nieuwe ontwikkelingen als het moet apart 

• De bedrijven die goed draaien, hebben: 
• Duidelijke onderscheidende keuzes gemaakt vanuit het perspectief 

van de klant (toegevoegde waarde) 

• Zich daar consequent op ingericht en gewerkt aan de combinatie 

van operational excellence en  

customer first/customer intimacy  

(lopen voorop met e-commerce,  

weten veel van hun klanten) 

• Benutten hun e-commerce platform  

voor verdere internationalisatie 

• De juiste combinatie van offline 

en online (omnichannel) 
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Lessons Learned 



• Wat ben je nu, waar ben je sterk? 

 

• Biedt je huidige positie perspectief? 

• Zo ja, versterken 

• Zo nee, overweeg een andere positie 

 

• Wat je ook doet, doe het echt professioneel: de klant eist een 

perfecte bediening (customer first) tegen een scherpe prijs 

(operational excellence) 

 

• Er is ondersteuning: 

• Actieplan Internationalisatie  

Groothandel NVG *  

• Funding en support  

programma Berenschot 
* in ontwikkeling 
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Keuzes maken en doorpakken 
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Bijlagen 
 



Context gerelateerde succesfactoren: 
• Kritieke massa (individuele benefits nemen toe naarmate 

meer partijen betrokken zijn bij het systeem) 
• Eenvoudige productomschrijvingen  
• Low asset-specificity  
• Aankoop frequentie  
• High value producten  
• Reduceren van zoekkosten (bij grote marktvariabiliteit) 

 
Proces gerelateerde succesfactoren: 
• Vertrouwen  
• Partnerships met marktleiders 
• Kwaliteit van informatie, authenticiteit, integriteit, nakomen 

van beloofde transactie 
• Veiligheid van informatie  
• Geografische locatie: lokaal en gepersonaliseerd 
• Toegangsbarrières zoals speciale procedures en regelingen 
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Succesfactoren e-commerce 
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Van aanbod- naar vraaggestuurde 
keten 

Installer 

P
ro

d
u

c
e

r/
O

E
M

 Jobber 

Principal 

• Development 

• Production 

• Consulting 

• Passing specifications 

• Back to core functions: 

- install 

- operate 

- maintain 

• Guarantees on 

functionality 

• Restrict no. of suppliers 

• Emphasis on 

functionality 

• Performance 

requirement 

• Outsourcing 

of control 

• Customizing 

• Assembly sub-modules 

• Application knowledge 

• Concept development 

• Purchasing, Distribution, 

Inventory Management 

• Product specification 

• Private labeling 

Wholesale 

• De vraag is bepalend: wie de vraag van de klant het beste weet af te 

stemmen op het aanbod regisseert de keten 

• Intermediairs formuleren de vraag 

• Strategische focus: customer intimacy 

• ICT integratie maakt  ketensamenwerking en optimalisatie mogelijk 

ERP 
Deeplink 

Webshop, 
ordering system 

Deeplink 

Website, 
info exchange 

CRM 
CRM 


