BUSINESS MODEL CANVAS
BRENGT
ONDERNEMERS VERDER...

Kernpartners

Met wie kun
je samenwerken?

Kernactiviteiten

Wat moet je er voor
doen?

Waardepropositie

Welk probleem wil je
oplossen?

Klantrelaties

Klantsegmenten

Welke relatie wil jij
met jouw klant aangaan?

Voor wie los jij een
probleem op?

Wat maak jij leuker,
beter, goedkoper of
anders?

Wie wordt er blij
van?

Kernmiddelen

Kanalen

Wat of wie heb je
ervoor nodig?

Hoe komt jouw product
of dienst bij de klant?
Hoe maak je dit bekend?

Kostenstructuur

Opbrengstenstructuur

Wat zijn je vaste en variabele kosten?

Wat is jouw verdienmodel?

Gebaseerd op: Business model canvas

ondernemershuis-deventer.nl

WAARDEPROPOSITIE ONTWERP

KLANTSEGMENTEN
De doelgroep kan áltijd kleiner
• Grotere doelgroep geeft je niet meer klanten en maakt marketing duur
• Hoe specifieker de doelgroep
• des te beter je business model
• des te leuker het ontwerpen van je waarde propositie wordt
• Denk niet alleen aan de afnemer, maar ook aan de betaler
Wie moet je overtuigen om te betalen voor jouw waarde?
• Eén business model canvas per klantsegment
“Wij richten
ons heel
specifiek op
het MKB.”

Huh? Ja echt?
En verder?

KLANTSEGMENTEN
Voorbeeld klantsegment (doelgroep)
• MKB
• Boekhoudkantoren
• Gevestigd in Salland
• Alleen mannen tussen de 35 en 44 jaar oud
• MBO opgeleid
• Gehuwd of samenwonend
Uiteraard kun je meerdere klantsegmenten bedienen
Werk ze echter los van elkaar uit

KLANTSEGMENTEN
Wie zijn jouw klanten?
• Gebruik je BMC vel en geeltjes
• Benoem je klantsegmenten zo specifiek mogelijk
• Kies er één om je BMC in te vullen
• Maak voor iedere klantsoort een apart BMC!

KLANTPROFIEL
Focus je op 1 klantsoort en “dwing” jezelf om onderstaande zaken te noteren

Welke taken / acties verricht jouw klant om zijn doelen te verwezenlijken?
Functioneel, emotioneel, praktisch of sociaal
Tegen welke beperkingen loopt jouw klant aan bij het verwezenlijken van zijn doelen?

Welke verlangens heeft de klant? Wat zouden zijn ideale resultaten zijn?

VOORBEELD KLANTPROFIEL
Bedrijfsbureaus / backoffices
Taken
•
•
•
•
•
•
•

Telefoon beantwoorden
Mail beantwoorden
Social media updates
Facturatie
Control
Salarisadministratie
Voortgangsrapportages

Beperkingen
•
•
•

Te weinig overzicht
Gevoel niet overal aan toe te komen
Klanthistorie niet goed inzichtelijk

Verlangens
•
•
•

‘Dit werk kunnen we ook wel voor andere bedrijven doen’
‘Ik wil graag geïnspireerd worden’
‘Ik wil graag wat meer jonge mensen om me heen’

VOORBEELD KLANTPROFIEL
Vrouwen tussen xx en xx jaar met boven modaal inkomen
Taken
•

Kleding shoppen

Beperkingen
•
•
•

Een goede broek is moeilijk te vinden
Dan moet ik weer in een pashokje…
Broeken zijn duur

Verlangens
•
•
•

‘Met een nieuwe broek zullen mensen mij mooier vinden’
‘Als mensen mij mooier vinden zal ik leukere dingen meemaken’
‘Met een broek van merk X hoor ik bij mijn vriendinnen die hetzelfde merk dragen’

WAARDEPROPOSITIE ONTWERP
Producten /
diensten die
taken uit
handen nemen

Toevoegingen
Voordeelverschaffers

Verlangens
Taken

Oplossingen

Beperkingen

WAARDEPROPOSITIE ONTWERP
“Dwing” jezelf om antwoorden op onderstaande zaken op te schrijven. Al lijkt het nog zo onlogisch in eerste
instantie. Vernieuwing en innovatie ontstaat vaak waar je het niet direct verwacht.

Matchmaking
• Noteer welke taken je voor je klant uit handen kunt nemen
• Noteer hoe je verlangens kan vervullen met jouw toevoegingen
• Noteer jouw oplossingen voor beperkingen
• “Dwing” jezelf om iets bij ieder vlak te noteren
Toevoegingen
Producten /
diensten die
taken uit
handen nemen

Voordeelverschaffers

Verlangens
Taken

Oplossingen

Beperkingen

WAARDEPROPOSITIE ONTWERP
Per doelgroep een waardepropositie
• Herhaal dit proces voor ieder klantsegment / iedere doelgroep
• Ontwerp per klantsegment een waardepropositie
• Je maakt dus per klantsegment een business model canvas

Producten /
diensten die
taken uit
handen nemen

Toevoegingen
Voordeelverschaffers

Verlangens
Taken

Oplossingen

Beperkingen

