
	

Hoe maak je een verdienmodel? 
	
	

INLEIDING 
 
Met een verdienmodel zet je waarde om in geld. De ‘waarde’ waar we het hierover hebben is de ‘waarde’ die de 
klant ervaart. Dus niet iets van het bedrijf dat ooit een bepaalde investering of geldwaarde heeft gekend.  
 
Het is daarom ontzettend belangrijk dat je je goed verplaatst in de klant bij het formuleren van je verdienmodel. Wat 
is nu precies de waarde die jij creëert voor je klant? Heb je dit aan je klanten gevraagd? Zo niet, doe dat dan eens. Je 
zult verstelt staan wat klanten als waardevol ervaren. 
 
Vaak denken bedrijven dat ze iets waardevols leveren terwijl de klant dat eigenlijk een vanzelfsprekend iets vindt. De 
reden dat een klant bij jou koopt heeft enerzijds met de artistieke waarde te maken en anderzijds met de 
klantwaarde. Als je fantastisch werk maakt maar je bent onmogelijk in de omgang. Dan wordt het een lastig verhaal. 
Dan lever je geen waarde aan je klant.  
 
Even een plat voorbeeld: Jij maakt een mooi schilderij, en de klant zoekt iets leuks voor boven de bank. Dit zijn twee 
verschillende onderdelen van ‘waarde’.  
 
Goed, terug naar het verdienmodel.  
 
Doorloop de volgende stappen: 
 
	
	

3 STAPPEN 
 
Doorloop de volgende stappen: 
 
Stap 1: Wat is de waarde die jij creëert voor je klant? 

• Formuleer concreet wat je levert in combinatie met de vraag van de klant. 
o Voorbeeld: Een klassiek schilderij voor een klassiek interieur 
o Voorbeeld: Foreverbook, een tastbare herinnering aan een geliefde 

• Formuleer de klantwaarde in een kwantificeerbaar getal 
o  Voorbeeld: Voor 23.00 uur besteld, morgen in huis 
o Voorbeeld: Elke dag, gratis nieuws, online 



	

Stap 2: Wat heb je daarvoor nodig? Wat gebeurt er achter de schermen waardoor je dit kunt waarmaken?  Wat is 
uniek aan jouw bedrijf? Dit kan bepaalde kennis of vaardigheid zijn, maar ook bijvoorbeeld intellectueel eigendom, 
een unieke locatie of iets vernieuwends (innovatie) zijn. Iets wat je concurrent niet heeft en wat jou dus een 
belangrijk voordeel oplevert.  
 
Stap 3: Hoeveel geld moet deze waarde opleveren om stap 2 te kunnen bekostigen? 
 
Deze drie stappen voeg je samen tot een verdienmodel. Dit klinkt misschien wat abstract, maar laat je inspireren door 
de twee voorbeelden in de cursus. Het gaat erom dat je heel goed weet wat de waarde is die je levert aan de klant en 
dat de opbrengsten van deze waarde gelijk is aan je belangrijkste/grootste kostenpost.  

 
 


