
 

We onderscheiden drie motivaties om 
partnerschappen te creëren:   
> Optimalisering en schaalvoordelen 
> Beperking risico en – onzekerheid 
> Acquisitie van bepaalde resources  
   en activiteiten 

Klantgroepen vertegenwoordigen 
verschillende segmenten als: 

 > Hun behoeften een afzonderlijk 
aanbod vereisen en rechtvaardigen. 

 > Ze via verschillende 
distributiekanalen worden bereikt.  

 > Ze verschillende soorten relaties 
vereisen. 

 > Ze in winstgevendheid substantieel 
> van elkaar verschillen 

 Ze bereid zijn te betalen voor 
verschillende aspecten van het 
aanbod. 

Er zijn verschillende soorten 
klantsegmenten, enkele voorbeelden: 

> massamarkt: iedereen kan je klant  
   zijn 
> nichemarkt: waardepropositie,  
   distributiekanaal en klantrelaties  
   op maat   
> gesegmenteerd: per segment (net  
   iets) verschillende behoeften /  
   wensen 
> gediversifieerd: 2 of meer niet met  
   elkaar samenhangende klantseg- 
   menten met zeer verschillende 
   behoeften/wensen.  
> Multi-sides platform of - markt:  
    twee of meer onderling samen-    
    hangende klantsegmenten 

 

> Nieuwigheid: nieuw product/- dienst 
> Performance 
(prestatie) 
> Customization: waaronder mass  
   customization en cocreatie  
> De klus klaren 
> Ontwerp/design  
> Merk/status 
> Prijs/Kostenbeperking 
> Risicobeperking 
> Toegankelijk maken  
> Gemak/bruikbaarheid      
 

Een waarde propositie creëert waarde 
voor een klantsegment door een 
onderscheiden mix van elementen die 
voorzien in de behoeften van dat 
segment. Waarden kunnen kwantitatief 
zijn en/of kwalitatief. Voorbeelden van 
elementen die kunnen bijdragen aan de 
creatie van klantwaarde: 
 

De bouwsteen kanalen  beschrijft hoe een 
bedrijf met zijn klantsegmenten commu-
niceert  en ze bereikt om een waarde-
propositie te leveren. We onderscheiden: 
> Communicatiekanalen 
> Distributiekanalen 
> Verkoopkanalen 
Kanaalsoorten kunnen in eigen beheer 
zijn, bijvoorbeeld een winkel, internet 
en/of via partners, denk aan groothandel  
De fasen die bij de kanalen worden 
onderscheiden zijn: awareness, evaluatie  
aankoop, aflevering en after sales. 
 

Er zijn verschillende categorieën klant-
relaties die naast elkaar kunnen bestaan 
in de relatie bedrijf – klantsegment, als: 
> Persoonlijke hulp, kan ook via e-mail of 
bijvoorbeeld een call center 
> Toegewezen persoonlijke hulp, de  
    accountmanager 
> Selfservice, klant zorgt voor de (ICT)  
    infrastructuur 
> Geautomatiseerde 
diensten:selfservice      
   met ICT-infrastructuur op maat 

    >Communities & Cocreatie    
 

Er zijn verschillende manieren om inkomensstromen te genereren, als: 
> Goederenverkoop 
> Gebruikersfee 
> Abonnementsgelden 
> Uitlenen, huren, leasen 
> Licentieverlening 
> Brokerage fees (‘makelaar’, bv creditcard en winkel) 
> Reclame  

 

Key resources worden in de volgende 
categorieën ingedeeld: 
> Fysiek 
> Intellectueel 
> Human Resources 
> Financieel 
 

We kennen de volgende categorieën 
kernactiviteiten:  
> Productie 
> Probleemoplossing 
> Platform / netwerk 

Bepaal of je businessmodel meer kostengestuurd is of meer waardegestuurd. Bij 
kostengestuurd analyseer je de kostenstructuur: vaste – en variabele kosten. Schaal- en 
scopevoordelen (diversiteit aan producten die voordeel hebben van bv de marketing- en 
logistieke organisatie/infrastructuur).   
 


