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Risico, falen en balen 
Ruzie maken 
Beslissen, proberen 
Vasthouden aan beslissing 
Doorzetten 
Focus brengen 
Uitwaaieren, zoeken 
Doen, doen, doen 
Gewoontes afleren 
Gewoontes aanleren 

Maar ook: 
Teamspirit 
Cultuur ervaren 
Zingeving 
Verschil maken 
Saamhorigheid 
Kwetsbaarheid 
Innovatie 
Ontplooiing 

Succes is een ijsberg

mensen zien dit

dit gebeurt er echt



Over identiteit

PLAY.CHANGE.GROW.

Inleiding Cultuur	&	
Creativiteit

Conceptontwikkeling	
investigation	&	inspiration

Conceptontwikkeling	
imagination	&	impression

Concept	bouwen	
implementation

wrap	up

Team	&	ik	&	Creativiteit

Cultuur	&	
Creativiteit



There is always a way to do it better, find it!   

(Thomas Edison)



Over identiteitAgenda

Waardepropositie en concept 

Value Proposition Canvas 

Klantsegment 

Waardepropositie  

Business Model Canvas 

Umfeld 

Beoordelen; testen en leren

PLAY.CHANGE.GROW.



concept

Over identiteit

PLAY.CHANGE.GROW.

communicatie 
concept

marketing 
concept

business 
concept



Waardepropositie & concept

PLAY.CHANGE.GROW.

Waardepropositie: heel veel voor een lage prijs

Concept: Hamsterweken



Waardepropositie & concept

PLAY.CHANGE.GROW.

Waardepropositie: Wij schilderen ’s nachts

Concept: Nachtschilder



Waardepropositie & concept

PLAY.CHANGE.GROW.

Waardepropositie: Betalen per artikel, krant of magazine

Concept: Blendle



Waardepropositie & concept

PLAY.CHANGE.GROW.

Waardepropositie: oppasdienst door ouderen

Concept: OOPOEH



Waardepropositie & concept

PLAY.CHANGE.GROW.

Waardepropositie: Koffiedik afval als grond voor kweken van oesterzwammen 

Concept: RotterZwam



Waardepropositie & concept

PLAY.CHANGE.GROW.

Als je dus een bureau brieft, is een waardepropositie vaak een onderdeel van de briefing! 

Dus dit werk kan je voor je dagelijks werk ook gebruiken!! 

Wil je bijvoorbeeld een onderscheidend activatie concept, moet je dus wel een goede 

waarde-propositie aanleveren!



1. Wat behouden we? 
2. Wat bouwen we uit? 
3. Waar stoppen we mee? 
4. Wat hebben we nog nodig? 

PLAY. CHANGE. GROW.

En.... actie!

Value Proposition Canvas 
 



Klantsegment 
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Voordelen (gains)

Klant
taak(s)
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PLAY.CHANGE.GROW.



Klant(segment)  
Profiel: 

strategyzer.com

Pijnpunten (pains)

Voordelen (gains)

Klant
taak(s)

copyright: Strategyzer AG 
De makers van Business Model Generatie en Strategyzer 

Het Value Proposition Canvas

Klantsegment

PLAY.CHANGE.GROW.

Functioneel: als je klant een bepaalde taak wil uitvoeren of afronden of 
een specifiek probleem wil oplossen.  

het gras maaien, gezond eten, een verslag schrijven

Sociaal: als je klant goed voor de dag willen komen of aanzien en macht 
willen krijgen 

gezien worden als competent

Emotioneel: als je klant een bepaalde emotionele situatie zoekt; zich 
goed voelen, zich veilig voelen. 

baanzekerheid, gevoel van zekerheid over een investering

Categoriseer naar belangrijkheid; belangrijk vs onbelangrijk



PLAY.CHANGE.GROW.

Voorkomende fouten 
• verschillende klant segmenten in 1 profiel stoppen 
• focus op alleen functionele taken i.p.v. functionele, 

sociale en emotionele taken 
• invullen van klantsegment met de waardepropositie in 

gedachte 
• te weinig taken, pijnpunten en voordelen benoemen 
• te vage omschrijving van pijnpunten en voordelen 

Klantsegment



Waardepropositie 



Waardepropositie

PLAY.CHANGE.GROW.

• 74% van de CEO’s zijn bezorgd over nieuwe concurrenten* 
• 53% van de CEO’s vinden dat hun organisatie niet disruptief genoeg met eigen 

business model bezig is* 
• 80% van de CEO’s vinden dat hun business model gevaar loopt** 
• Slechts 6% van de CEO’s is tevreden over de innovatiekracht van het bedrijf** 

*KPMG onderzoek (2016)    **McKinsey onderzoek 

Excelleren op exploitatie van het bestaande business model en excelleren op het 
uitvinden van de groeimotor van morgen (exploratie) zijn allebei van belang. 



Waardepropositie

Het Business Model Canvas

ontworpen door: Strategyzer AG 
De makers van Business Model generatie en Strategyzer 

Dit werk valt onder de licentie 'Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License'. Als u een exemplaat van deze licentie wilt inzien, ga dan naar: 
 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ of stuur een brief naar Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

strategyzer.com

Inkomstenstromen

KlantsegmentenWaardepropositiesKernactiviteitenKey partners

Kostenstructuur

Klantrelaties

Ontworpen door: Datum: Versie:Ontworpen voor:

KanalenKey resources

PLAY.CHANGE.GROW.

copyright: Strategyzer AG 
De makers van Business Model Generatie en Strategyzer strategyzer.com

Het Value Proposition Canvas

Voordeelverschaffers

Pijnverzachters
(pain killers)

Producten 
 & diensten

Value (Proposition) 
Map:



Voordeelverschaffers

Pijnverzachters 
(pain relievers) Pijnpunten (pains)

Voordelen (gains)

Producten 
 & diensten

Klant
taak(s)

Waardepropositie Klantsegment

copyright: Strategyzer AG 
De makers van Business Model Generatie en Strategyzer strategyzer.com

Het Value Proposition Canvas



Waardepropositie

PLAY.CHANGE.GROW.

10 Kenmerken van 
goede waarde- 
proposities

Richten zich op de taken, 
pijnpunten en voordelen 
die het belangrijkst zijn 

voor klanten

Richten zich op niet-uitgevoerde 
taken, niet-verzachte pijnpunten en 

niet-gerealiseerde voordelen 

Zijn opgenomen in goede 
businessmodellen

Richten zich slechts op enkele 
taken, pijnpunten  

en voordelen maar doen dat op 
een uitstekende manier

Neem eens een moment om na te denken over de kenmerken van 
goede waardeproposities voordat je in dit hoofdstuk gaat lezen 
over hoe je ze kunt ontwerpen. Wij bieden tien kenmerken om je op 
weg te helpen. Aarzel niet om je eigen suggesties toe te voegen. 
oede waardeproposities…



Waardepropositie

PLAY.CHANGE.GROW.

SCORE

Gaan verder dan functio-
nele taken en hebben ook 

oog voor emotionele en 
sociale taken

Onderscheiden zich van de  
concurrentie ten aanzien van de 

taken, pijnpunten en voordelen die 
belangrijk zijn voor klanten 

Stemmen overeen met hoe 
klanten succes meten

Presteren aanzienlijk beter 
dan de concurrentie op in 

ieder geval één aspect 

Richten zich op de taken, pijnpun-
ten of voordelen die veel mensen 
ervaren of waarvoor sommigen 
bereid zijn veel geld te betalen

Zijn lastig te kopiëren



Waardepropositie

PLAY.CHANGE.GROW.



PLAY.CHANGE.GROW.

Opdracht 1 - in groepjes van 3 
• presenteer aan je collega’s de waardepropositie en 

het klantsegment van jouw project 
• presenteer aan elkaar en geef elkaar feedback (zoals 

we het besproken hebben ;-)). Wees daarbij kritisch 
en kijk naar de criteria! 

• Bepaal met elkaar wat de beste waardepropositie is 
en waarom. 

Tijd: we schatten 30 minuten!  

Klantsegment



Over identiteitInvestigation & inspiration

PLAY.CHANGE.GROW.



PLAY.CHANGE.GROW.

‘Harde’ criteria 

1. Consumer need  er is een duidelijke behoefte in de markt/ groeimarkt  

2. Brand fit het idee past bij en versterkt het merk Rode Kruis  

3. Impact:  

1. LT (< 3 jaar 500K)  

2. Bereikt nieuwe mensen 

3. Kan na jaar 1 meerdere jaren herhaald worden 

4. Investering jaar 1 - 3: benodigd budget en capaciteit jaar 1 - 3; 

gestreefde verhouding is kosten-baten 1:4

Zijn er dan criteria?



PLAY.CHANGE.GROW.

‘Zachte’ criteria 

5. Uniekheid het idee is echt nieuw, heeft het een wow factor  

6. Right to play & to win: 

1. het Rode Kruis heeft de skills & capaciteit of kan deze creëren;  

2. het Rode Kruis kan een winnaar zijn (ivt concurrentie)  

7. Exploitatie/niet exploitatie/neutraal: uitgangspunt is 60% exploitatie, 

40% niet exploitatie 

8. Time to market: het idee kan binnen 1 jaar in de markt gezet worden  

9. Benodigde risico’s: er zijn geen grote financiële of reputatie risico’s  

10. Vereniging: welke rol speelt de vereniging in het succes (grote rol/ 

kleine rol) -> weglaten

Zijn er dan criteria?



PLAY.CHANGE.GROW.

5 tips: 

• gebruik post-its 

• begin gewoon 

• gebruik geen bullet points op een post-it 

• voorkom veel details 

• wees precies in je omschrijving

Business Model Canvas



Over identiteitInvestigation & inspiration

PLAY.CHANGE.GROW.

we don't see things as they are,  

we see things as we are. 

- Anais Nin -



PLAY.CHANGE.GROW.

Opdracht 2 
• optimaliseer het klantsegment (categoriseer naar 

belangrijkheid; belangrijk vs onbelangrijk) van het 
door jullie gekozen project. 

• omschrijf in 2 zinnen de waardepropositie van het 
project en laat deze aansluiten, middels 
pijnverzachters en voordeelverschaffers, op het 
klantsegment. 

• Let op: niet alle pijnpunten en voordelen moeten 
opgelost worden.   

Tijd: we schatten 30 minuten!  

Klantsegment



Over identiteit

PLAY.CHANGE.GROW.PLAY.CHANGE.GROW.



Over identiteit

PLAY.CHANGE.GROW.

1. Developing low-cost solar technology 
and providing low-income people with 
access to electricity



Business Model Canvas 



Business Model Canvas
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kwantificeren  
prijs, snelheid  

of service 

kwalificeren  
design,  

cust. experience 

nieuw, prestatie, 
op maat, gemak, 
kostenverlaging, 
toegankelijkheid, 

status 



Voorbeelden

PLAY.CHANGE.GROW.
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KlantsegmentenWaardepropositiesKernactiviteitenKey partners

Kostenstructuur

Klantrelaties

Ontworpen door: Datum: Versie:Ontworpen voor:

KanalenKey resources

verkoopafdeling,  
online verkoop,  

winkels,  
partner winkels,  

groothandel 

bewustwording 

evaluatie 

aankoop 

levering 

after sales 
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Kostenstructuur

Klantrelaties
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persoonlijk,  
zelfbediening,  

geautomatiseerde  
services,  

communities, 
co-creatie 



Voorbeelden

PLAY.CHANGE.GROW.
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voor gebruik, abonnementen, leasen/
huren, licenties (IP), courtage en 

adverteren



Voorbeelden

PLAY.CHANGE.GROW.
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fysiek, menselijk,  
intellectueel  
en financieel 

Voorbeelden

PLAY.CHANGE.GROW.
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De belangrijkste  
acties om  

succesvol te zijn. 
productie, 

probleem oplossen,  
platform/netwerk



software development supply chain management problem solvers

Voorbeelden

PLAY.CHANGE.GROW.
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optimalisatie,  
reductie van  

risico en  
onzekerheid,  
acquisitie van  

bepaalde  
resources  

en activiteiten 

strategische allianties tussen niet concurrenten 

strategisch partnership tussen concurrenten 

joint ventures voor ontwikkeling van new business 



Voorbeelden

PLAY.CHANGE.GROW.
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Creëren en leveren van waarde,  
onderhouden van klantrelaties,  

genereren van inkomsten,  
kostgedreven, waardegedreven, vaste kosten, 

variabele kosten, schaal- en bereikvoordeel



Voorbeelden

PLAY.CHANGE.GROW.



Business Model Canvas

PLAY.CHANGE.GROW.



Umfeld 



Umfeld
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PLAY.CHANGE.GROW.

waarde kunnen creëren, gebaseerd op een 
nieuwe technologie of een nieuwe vorm van 
regelgeving kunnen ombuigen in jouw voordeel? 

je waardepropositie 
kunnen aanpassen 
voor een nieuw of 
onvoldoende bediend 
segment, zoals de 
groeiende 
middenklasse in de 
opkomende markten? 

een waardepropositie kunnen ontwerpen voor een 
nieuwe macro-economische trend zoals stijgende 
gezondheidskosten op het westelijk halfrond?

een baanbrekend 
model kunnen 
imiteren of importeren 
van een andere 
sector of bedrijfstak 
Voor de dag kunnen 
komen met een 
nieuwe waarde-
propositie die je 
concurrenten niet 
kunnen kopiëren? 



Umfeld
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PLAY.CHANGE.GROW.

Technologie trends? 

Regulerende trends? 

Sociale en Culture trends? 

Sociaal-economische trends?

Marktproblemen? 

Marktsegment? 

Behoefte en eisen? 

Overstapkosten? 

Inkomsten 
aantrekkelijkheid?

Wereldwijde marktcondities? 

Kapitaal markt? 

Economisch infrastructuur?

Concurrenten? 

Nieuwkomers? 

Vervangende 
producten & 

diensten? 

Stakeholders? 

Leveranciers en 
andere partijen?

Wie zijn ze? 
Wie zijn de dominante spelers 

Wat zijn hun voordelen of nadelen? 
Wat is hun voornaamste aanbod? 

Op welk klanksegment focussen zij zich? 
Wat is hun kostenstructuur? 

Hoeveel invloed hebben zij op jouw  
klantsegment, opbrengst en marges? 



Volgende stappen?

PLAY.CHANGE.GROW.

• Sherlock Holmes op alle fronten 
• Vul het Value Proposition Canvas 

definitief in 
• Vul het Business Model Canvas in 
• Kijk naar Umfeld en doe een check 

Inleveren: volgende spreekuur



Beoordelen 
testen en leren 



Beoordelen

PLAY.CHANGE.GROW.
Copyright Strategyzer A.G. 
De makers van Business Model Generatie en Strategyzer www.strategyzer.com/vpd

Goede waardeproposities moeten onderdeel zijn 
van goede businessmodellen. Sommige zijn door 
hun ontwerp beter dan andere, laten betere  
financiële resultaten, zijn lastig te kopiëren  
en presteren beter dan die van de concurrentie.

1. Kosten van overstappen

2. Continue omzet

5. Anderen die het werk doen

3. Verdienen versus uitgeven

6. Schaalbaarheid

4. Allesveranderende kostenstructuur

7. Bescherming tegen de concurrentie

0

0

0

0

0

0

0

Niets weerhoudt mijn klanten 
ervan mij de rug toe te keren

100% van mijn verkopen  
zijn transactieverkopen 

Ik maak kosten voor alle waarde die wordt 
gecreëerd in mijn businessmodel 

Ik maak 100% van mijn kosten van goederen 
en diensten voordat ik omzet behaal 

Als ik mijn businessmodel wil laten groeien, vergt 
dat substantiële resources en inspanningen 

Mijn kostenstructuur is minstens 30%  
hoger dan die van mijn concurrenten 

Mijn businessmodel biedt geen enkele kloof en 
daarom ben ik gevoelig voor de concurrentie. 

Mijn klanten zitten voor 
een aantal jaren vast

100% van mijn verkoopleads leiden  
automatisch tot nieuwe omzet 

Alle waarde in mijn businessmodel  
wordt gratis gecreëerd door externe partijen 

Ik behaal 100% van mijn omzet voordat ik kosten 
maak voor de goederen en diensten die ik verkoop

Mijn businessmodel loopt tegen  
geen enkele hindernis aan om te groeien 

Mijn kostenstructuur is minstens  
30% lager dan die van mijn concurrenten 

Mijn businessmodel biedt een substantiële  
kloof die moeilijk is te overbruggen 

10

10

10

10

10

10

10

Beoordeel je businessmodelontwerp. Omcirkel hoe je presteert op een schaal van 0 tot 10

Zeven vragen om je 
businessmodelont-
werp te beoordelen



PLAY.CHANGE.GROW.

Testkaart

Wij geloven dat
stap 1: hypothese

En meten
stap 3: meten

Om dat te bewijzen, zullen wij
stap 2: testen

Wij hebben gelijk als
stap 4: criteria

De makers van Business Model Generatie en StrategyzerCopyright Strategyzer AG

Testkosten:
Betrouwbaarheid  
gegevens:

Essentieel:

Benodigde tijd:

Naam test

Uitgevoerd door

Deadline

Duur

Testen en Leren



PLAY.CHANGE.GROW.

10 
testprincipes

Leer sneller en verklein de 
risico’s door mislukking te 

omarmen

Vind evenwicht tussen geleerde 
lessen en visie 

Maak het meetbaar

Test in een vroeg stadium, 
verfijn later

Herken de ideekillers

Accepteer dat niet alle 
feiten gelijk zijn

Beseffen dat bewijs een positieve 
invloed heeft op de algemene opinie

Experimenten ≠ Realiteit

Zorg dat je eerst je klanten 
begrijpt

Test onomkeerbare beslissingen 
twee keer zo vaak

Pas deze 10 principes toe als je je waardepropositie-ideeën gaat testen 
met een reeks experimenten. Goede experimenten leveren bewijs  
op van wat wel en wat niet werkt. Het stelt je ook in staat om je waar-
deproposities en businessmodellen aan te passen of geheel te wijzigen, 
en systematisch de risico’s en onzekerheden te verkleinen. 

Testen en Leren



PLAY.CHANGE.GROW.

Leerkaart

Wij geloven dat
stap 1: hypothese

Titel inzicht

Verantwoordelijke

Datum inzicht

Hieruit hebben wij de les getrokken dat
stap 3: lessen en inzichten

Wij observeren
stap 2: observeren

Daarom zullen wij
stap 4: beslissingen en acties

De makers van Business Model Generatie en StrategyzerCopyright Strategyzer AG

Betrouwbaarheid gegevens:

Actie vereist:

Testen en Leren
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Onze ______________ 
helpen ____________ 
die willen 
_______________ 
door ________ _____ 
en_________ ______.

Producten en diensten

taken die moeten worden vervuld

kies een werkwoord (bijv. verminderen, vermijden) en een klant pijn

kies een werkwoord (bijv. vergroten, mogelijk maken) en een voordeel voor de klant

concurrerende waardepropositie

Klantsegment

(in tegenstelling tot 
___________ )

 



1. Wat behouden we? 
2. Wat bouwen we uit? 
3. Waar stoppen we mee? 
4. Wat hebben we nog nodig? 

PLAY. CHANGE. GROW.

En.... actie!

Voorbeelden 
 










