
	

Wat is je verdienmodel? 
	
	

INLEIDING 

Een verdienmodel geeft aan hoe een bedrijf geld verdient. Dat klinkt redelijk voor de hand. Echter is het niet altijd 
transparant hoe een bedrijf aan zijn omzet komt.   

Wij vinden het allemaal heel waardevol dat wij via WhatsApp met elkaar kunnen communiceren maar wij betalen er 
niks voor. Hoe kan dat? We kopen nietsvermoedend een koffiezetapparaat en zitten ineens aan dure cups vast. 
Hebben we dan niet op zitten letten? 

Hieronder een hele lijst met inspirerende voorbeelden van verdienmodellen. Maar eerst een stuk over ‘The Curve’, 
een model dat met name heel geschikt is voor kunstenaars, artiesten en uitvinders.   

 

 

 

	
 
 
 

 
  



	

THE CURVE 
 
The Curve is een boek van Nicholas Lovell. Hij heeft lange tijd in de financiële sector gewerkt, is nu succesvol 
internetondernemer en adviseert mediabedrijven over hun internetstrategie. In 2009 publiceerde hij zijn eerste boek 
‘How to publish a Game’ waarin hij creatieve makers uitlegt hoe je geld verdient met een internet game. In zijn boek 
‘The Curve’ (2013) past hij deze kennis toe en legt uit hoe je een publiek van een beetje tot heel veel geld kan laten 
uitgeven aan dingen die echt waarde voor hen hebben.  
 
De Curve bestaat uit drie stappen:  
1) Zoek je publiek 
2) Gebruik alle beschikbare hulpmiddelen om uit te zoeken wat belangrijk is voor hen 
3) Laat hen van een beetje tot heel veel geld uitgeven aan dingen die echt waarde toevoegen 

Nicholas Lovell legt uit dat iedereen een eigen perceptie heeft van waarde. Als je snapt wat van waarde is voor je 
klant, dan zijn zij bereid om daar veel geld voor neer leggen. 
 
De waarde van een product of dienst wordt namelijk bepaald door hoe we ons erdoor voelen en door het nut van 
dat product of die dienst. Als je begrijpt wat je klant van waarde vindt, op welk moment en waarom dan kan je echt 
een succesvol bedrijf bouwen.  
 
De massaproductie en het overconsumeren heeft zijn beste tijd gehad. De consument heeft andere behoeftes 
gekregen en is op zoek naar andere oplossingen. Voor creatieve makers zoals artiesten, producenten, uitvinders en 
kunstenaars is dit een kans. Dit werk bevindt zich vaak namelijk vaak in een ‘niche’ waar ‘authenticiteit’ en ‘ervaring’ 
voor creatieve makers vanzelfsprekend is.  
 
Het concept achter de Curve is anders dan dat achter het freemium-model. In het freemium-model richten bedrijven 
zich op twee variabelen: het aantal gratis gebruikers en het aantal betalende gebruikers. De Curve voegt daar het 
aantal lagen van waarde aan toe zodat gebruikers tien keer, honderd keer of zelfs duizend keer zoveel als het 
gemiddelde kunnen uitgeven.  
 
Ter illustratie de business case van de game Double Fine Adventure dat via Kickstarter geld heeft opgehaald. Mensen 
konden een financiële bijdrage leveren tussen de 15 dollar en 10.000 dollar.  



	

 
 
Als je kijkt naar het aantal transacties dan zie je dat de meeste mensen voor de kleinste bijdrage kiezen van 15 dollar.  
 
 

 
 
Als je echter kijkt naar de totale inkomsten uit deze transacties dan zie je dat de 100 dollar optie het voor het meeste 
inkomsten heeft gezorgd. Mensen die 100 dollar of meer toezegden, vertegenwoordigen 15% van de mensen en 52% 
van de opbrengsten.  
 
Kunstenaars, artiesten en uitvinders creëren objecten die vanzelf aan de hoge kant van de Curve zitten. Ze zijn op 
maat gemaakt, persoonlijk en schaars en hebben een waarde die meer ligt in hoeveel iemand bereid is te betalen 
dan in de kostprijs.  
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Kunstenaars kunnen hun creaties verkopen ennmensen iets laten kopen tegen een prijs die varieert van laag tot 
hoog. Essentieel is dat het werk continue onder de aandacht is om de verkoop te stimuleren, maar ook om de prijs 
van hun topobjecten op te schroeven.  
 
Meerwaarde kun je toevoegen met behulp van: genummerde uitgaven, een originele handtekening erop, 
opdrachten, persoonlijke elementen.  
 
Met de Curve-strategie kan een kunstenaar meer geld verdienen aan bezoekers die nog onderweg zijn naar het 
superfandom. En hij kan tegelijkertijd het potentiele bedrag verhogen dat hij kan vragen voor hoogkwalitatieve 
producten via betere zichtbaarheid, een betere reputatie en een nauwere band met zijn grootste fans.  
 
 
 
 
 
 

  



	

VERDIENMODELLEN 
 
  

Model   
Handelsmodel/ directe transactie  Alle directe aankopen 
Abonnementsmodel Tijdschriften, kranten, lidmaatschap Abonnementen zijn er in goederen 

(tijdschrift) en in services 
(museumjaarkaart, verzekering) en 
lidmaatschappen (WNF). Met een 
vaste of basisprijs, al dan niet met 
toeslagen.  

Advertentiemodel Google ads, zoekmachines Banners of kleine linkt bij websites die 
veel en/of zeer gespecialiserde 
bezoekers trekken op basis van inhoud 
(content) en/of service. Ze verdienen 
geld door plaatsingskosten, prijs per 
klik of bij opbod.  

Veilingmodel/ makelaar Christie, Huizenmakelaar, eBay, 
Expedia, etc 

Partijen die verkopers en kopers 
samenbrengen en de transactie 
faciliteren. Zoals bij een veilinghuis, 
impresario, modellenbureau, beurzen 
etc. Vooral lonend wanner de 
zoek/vind- en ruilkosten relatief hoog 
zijn. 

Informatiemodel Vergelijk.nl, Doubleckick, Nielsen Geld verdienen met de levering van 
data aan organisaties over het web-, 
zoek- en aankoopgedrag van 
internetgebruikers. Bijvoorbeeld via 
directe verkoop van data, via 
assistentie bij marktinzichten 
marktonderzoek.  

Gebruiksmodel Beam systems,  Verhuur van apparatuur. 
Verbruiksmodel Water, gas Gebaseerd op verrekening gemeten 

gebruik – in tegenstelling tot 
abonnementsmodel.  

Service/ na verkoop Autobranche Product zelf teven lage of kostprijs. 
Winst uit financiering van aankoop of 
het verlenen van onderhouds- en 
reparatiediensten.  

Lokaalmodel  Scheermesje, mobiele telefoons, 
printers, software updates 

Gebruikers lokken met extreem 
goedkoop instapmodel met relatief 
hoge toeslagprijs voor (later) 
noodzakelijke aanvullende onderdelen 



	

in gebruik. Ook gebruikt bij lock out 
(ITunes versus MP3) 

Instapmodel/ Freemium Skype Product of dienst waar een goede basis 
zeer goedkoop of gratis is, maar de 
aantrekkelijke upgrades of (zwaardere 
versies met) extra diensten wel goed 
kosten.  

Koppelverkoop Vaak illegaal. In afgezwakte vorm: 
tijdschriftensets/leesportefeuille  

Via koppeling aan populaire producten 
waarbij de afnemer wordt gedwongen 
om ook een tweede, minder populair 
product af te nemen.  

Yield Management Vliegtuigindustrie, hotels, autoverhuur De prijs van een dienst is variabel en 
wordt continue aangepast naar gelang 
variatie in vraag en aanbod.   

Klantprobleem oplossingsmodel ICT-oplossingen Investeren in het oplossen van 
problemen en het bouwen van 
maatwerkoplossingen die dieper 
verweven raken in bedrijfsproces van 
klanten. 

Mass customization Nike (eigen schoenontwerp) Op ICT gebaseerd mass customization 
model, combinatie van personalisatie 
en efficiency. Goedkoop en toch 
maatwerk. Vaak met sterk CRM/ 
klantinformatie-aspect.   

Open source model Linux Het basispakket is gratis, maar 
eventuele aanpassingen kosten geld. 
Nauw verwant met het 
freemiummodel.  

Innovator Sommige open source communities Op ICT gebaseerd co-creatiemodel 
waarbij producent(en) en afnemers 
samen ideeën inbrengen en/of 
eindproduct realiseren en opbrengsten 
delen.  

User generated content Wikipedia, reviews bij AirB&B Vrijwilligers dragen bij een opbouw van 
product of dienst. In dit op ICT 
gebaseerde sociale netwerkmodel, is 
de organisatie faciliterend en volgend.  

Low-cost carrier Easy Jet, RyanAir Vliegtuigmaatschappij met een 
reisaanbod geheel gericht op lage 
kosten/prijzen, tegen ‘inruil’ van alle 
mogelijke traditionele extra’s  

 


