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Over identiteit

PLAY.CHANGE.GROW.

Wat gaan we vandaag doen?

Waar staan we? 

Introductie Jeroen van Zwam 

Introductie teams & waardeproposities  

Over presentatie in de pitch en vervolg 

Hoe verwoord en verbeeld je je concept 

In groepen werken en feedback 



Business Model Canvas
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PLAY.CHANGE.GROW.

Presentatie is naar eigen 
inzicht, maar deze 
blokken moeten wel 
langskomen en in ieder 
geval in handout zitten. 

Maar bovenal: 
kloppen ;-)



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

Sjabloon voor snelle geïm-
proviseerde statements 
over je waardepropositie
Geïmproviseerde statements zijn een goede 
manier om alternatieve richtingen voor je  
waardepropositie snel vorm te geven. Ze  
dwingen je precies aan te geven hoe je waarde 
gaat creëren. Maak prototypes van drie tot vijf  
verschillende richtingen door de lege plekken in 
de statements hieronder in te vullen.

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 
___________ )

doelstelling
Snel richting bepalen van mogelijke waardeproposities

resultaat
Alternatieve prototypes in de vorm van zinnen die als  

'pitch' kunnen dienen

 Kijk gerust ook even 
terug naar de andere 
blokken van MonkeyDo, 
wat er is aangereikt en 
kijk of je daar jouw 
model in vindt: modellen 
zijn als brillen, gebruik 
die waardoor JIJ helder 
gaat zien en die JIJ het 
beste kan uitleggen.



PLAY.CHANGE.GROW.

Waardepropositie 
op basis van 

pijnpunten van de 
klant, iets uit de 
klantreis, een 

wezenlijk uniek 
voordeel: kortom 

echte toegevoegde 
waarde dat ook bij ons 

Origineel 
marketingconcept met 
ideeën voor naam, hoe 

de promotie gaat, 
dienst, acties: 

concreter gekozen.

MonkeyDo Impression



Over identiteit

PLAY.CHANGE.GROW.

MonkeyDo Impression

Impact

Communication

Persuasion

Hoe krijgen we impact?



voorbeelden van concepten 



De keten en de wereld is oneerlijk verdeeld, 
dus is onze reep ook oneerlijk verdeeld.

Waardepropositie: we gaan vechten voor ECHTE hele lekkere 
fairtrade-chocolade en als voorbeeld (dat het wel kan) op de 
markt brengen. Concept: slaafvrije chocolade, de rebel, brutaal, 
eigenzinnig en vrolijk. Tot in de puntjes uitgewerkt. Van gekke 
smaken tot aan linked-in profiel van eigenaar.

MonkeyDo Impression
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Ik/Samen	
Convergeren/Divergeren	
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COPY IS TEKST, MAAR TEKST IS GEEN COPY. 
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MonkeyDo Impression



PLAY. LEARN. GROW.

MonkeyDo Impression

Schrijf zoals je praat. 

Schrijf voor je moeder, je man of je vrouw. 

Volg je eerste impuls. 

Maak het groter of overdrijf. 

Maak een grapje of wees heel kwetsbaar. 



PLAY. LEARN. GROW.

MonkeyDo Impression

Gebruik een metafoor. 

Koppel het aan iets persoonlijks. 

Liever een krot dan een woning. 

Schrijven is schrappen. 

Haal je tekst door een cliché-detector. 

Stop met lijden. 



Schrijf vanuit je communicatieconcept  

een manifest van zeg 10 poëtische copyregels. 

Eerst voor jezelf, dan samen.  

5 minuten alleen, 10 minuten samen. 



PLAY.CHANGE.GROW.



Zoek beelden en muziek bij je concept. 

Soms vind je een beeld en dan stuurt dat 

weer je concept, pas je weer de copy aan. 

alleen en samenbrengen. 20 minuten. 



Over identiteit

PLAY.CHANGE.GROW.

Werken aan concept, presentatie en 
generale repetitie: 17 augustus 

Ik heb daarvoor nog 1 spreekuur in de 
aanbieding. Graag hoor ik of dat 
wenselijk is! 
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PLAY.CHANGE.GROW.

Tussendoor overleg? 

Vooraf via email ff je vraag stellen of beter je oplossing 
checken, zet daarbij je telefoonnummer. 

irene@thezooooo.com 

dan ofwel via mail of via telefoon krijg je antwoord. 

mailto:irene@thezooooo.com?subject=



