
  1 Mass 
customization 

 
 

 
  
Mass customization is een combi-
natie van massaproductie en ge-
personaliseerde producten. Het 
is het beste van twee werelden: 
voldoen aan specifieke behoef-
ten van elke klant tegen lage kos-
ten en met snelle levertijden. 



Voorbeeld Adidas 
 

 
 
 
Adidas laat via ‘miadidas’ klanten hun ei-
gen schoenen en kleding ontwerpen. 
Klanten kunnen zelf verschillende ele-
menten van hun schoenen bepalen. Ze 
kunnen kleuren mengen en matchen en 
zelfs hun eigen naam op de schoenen la-
ten drukken.

ontwikkeld door InnoValor 



  2 Solution 
provider 

 
 

 
  
Een solution provider biedt een 
compleet oplossingenpakket om 
aan de behoefte van een klant te 
voldoen. Een oplossing kan be-
staan uit meerdere producten en 
gerelateerde diensten zoals on-
derhoud, installatie, probleem-
oplossing of helpdeskondersteu-
ning. 



Voorbeeld Geek Squad 
 

 
 
 
Geek Squad is een Amerikaans bedrijf dat 
technische ondersteuning voor thuis aan-
biedt voor diverse elektronica. Het elek-
tronicabedrijf Best Buy biedt klanten via 
Geek Squad complete oplossingspakket-
ten aan. Wie een pc koopt bij Best Buy, 
krijgt een garantie van Geek Squad met 
onderhoud en 24/7 technische ondersteu-
ning.
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  3 Experience 
selling 

 
 

 
  
Experience selling betekent dat 
een bedrijf niet gewoon een pro-
duct of dienst verkoopt, maar 
klanten een belevenis biedt. 
Deze belevenis wordt meestal ge-
creëerd door de ambiance 
rondom het productaanbod. Er 
wordt gezorgd voor iets speci-
aals, zodat er hogere prijzen ge-
vraagd kunnen worden. 



Voorbeeld Disney World 
 

 
 
 
Disney wil een magische ervaring bieden 
aan zijn bezoekers (voornamelijk gezin-
nen). De bezoekers gaan in attracties en 
kijken naar shows, maar een essentieel 
onderdeel van de ambiance zijn de leuke 
Disney-personages met wie je je kunt la-
ten fotograferen. Bezoekers betalen voor 
een gedenkwaardige ervaring.
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  4 User generated 
content 

 
 

 
  
User generated content is een 
vorm van content die door ge-
bruikers van een website of on-
linedienst wordt gemaakt. Deze 
content, bijvoorbeeld filmpjes of 
recensies, kunnen worden beke-
ken en gedeeld door andere ge-
bruikers en mogelijk zelfs aan 
derden worden verkocht. 



Voorbeeld Youtube 
 

 
 
 
YouTube is het grootste platform voor het 
delen van video. Geregistreerde gebrui-
kers kunnen content uploaden en deze 
delen met vrienden of openbaar maken. 
Anderen kunnen de filmpjes bekijken, be-
oordelen, delen en becommentariëren. 
YouTube verdient vooral geld aan adver-
tenties die bij de content worden gepre-
senteerd.
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  5 Open source 

 
 

 
  
Open source verwijst naar (soft-
ware)producten die voor ieder-
een vrij beschikbaar zijn. Soms 
kan men ook bijdragen aan open 
source-producten. 



Voorbeeld Wikipedia 
 

 
 
 
Wikipedia is een gratis online-encyclope-
die in vele talen. Iedereen kan bijdragen 
aan de inhoud van Wikipedia. Een non-
profitorganisatie van vrijwilligers, de Wi-
kimedia Foundation, ondersteunt het 
platform. Donaties zijn de belangrijkste 
inkomstenbron. Er staan op Wikipedia 
miljoenen artikelen in 287 talen. 
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  6 Eco & Green 

 
 

 
  
Een ecologische/groene organi-
satie garandeert milieuvriende-
lijke processen en producten zon-
der de winst uit het oog te verlie-
zen. Klanten stellen het steeds 
meer op prijs als bedrijven hun 
ecologische voetafdruk verklei-
nen. 



Voorbeeld Starbucks 
 

 
 
 
Starbucks koopt niet alleen gecertifi-
ceerde biologische koffie in, maar wil ook 
zijn vestigingen ‘vergroenen’. De binnen-
temperatuur wordt aangepast om te be-
sparen op airconditioning. De meubels 
zijn gemaakt van 90% gerecycled materi-
aal en er zijn zuinige kranen geïnstal-
leerd. Hierdoor zijn deze vestigingen mili-
euvriendelijker en werken ze tegen lagere 
bedrijfskosten.
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  7 Anything as a 
Service 

 
 

 
  
Anything as a Service verwijst 
naar verschillende soorten pro-
ducten die als diensten worden 
aangeboden. Mensen kopen bij-
voorbeeld geen muziek of soft-
ware maar betalen ervoor om 
deze online te kunnen gebrui-
ken. Fysieke producten zoals 
auto’s kunnen worden gehuurd 
of gedeeld, in plaats van gekocht. 



Voorbeeld Philips 
 

 

 
 
Philips Lighting is een internationale aan-
bieder van innovatieve led- en andere ver-
lichting. Philips biedt light as a service 
aan, wat betekent dat klanten betalen 
voor het licht dat ze gebruiken terwijl Phi-
lips eigenaar blijft van alle apparaten en 
lampen.
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  8 Selfservice 

 
 

 
  
Selfservice betekent dat klanten 
zelf een deel van de levering van 
het product of de dienst verzor-
gen. Hierdoor zijn de prijzen la-
ger, omdat geautomatiseerde 
systemen of selfservicebalies een 
deel van de menselijke taken 
overnemen. 



Voorbeeld IKEA 
 

 
 
 
Meubelleverancier IKEA verkoopt meu-
bels tegen lage prijzen. De meubels wor-
den aan de winkels geleverd in platte pak-
ketten die goedkoop zijn in het vervoer. 
En IKEA laat de meubels in die pakketten 
zitten; het bedrijf vraagt zelfredzaamheid 
van de klant om de prijzen laag te hou-
den. Klanten nemen de meubels in deze 
platte pakketten mee naar huis en zetten 
ze thuis zelf in elkaar.
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  9 Platform 

 
 

 
  
Een platform verbindt twee of 
meer groepen gebruikers en 
maakt contact tussen de groepen 
mogelijk. Het verzorgt de infra-
structuur om de interacties tus-
sen de groepen te faciliteren. Het 
platform verdient meestal aan 
advertenties of krijgt een percen-
tage van de transacties die erop 
zijn uitgevoerd. 



Voorbeeld Uber 
 

 
 
 
Uber brengt via een mobiele app taxi-
chauffeurs in contact met passagiers. De 
app deelt locatiegegevens met elke partij 
en helpt met het tot stand komen van de 
transactie. Uber ontvangt van de chauf-
feurs een servicebedrag voor het gebruik 
van de app.
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  10 Klantgegevens 
benutten 

 
 

 
  
Klantgegevens benutten bete-
kent dat je gegevens over klan-
ten verzamelt en analyseert. De 
verzamelde gegevens kunnen 
aan derden worden verkocht. 



Voorbeeld PatientsLikeMe 
 

 
 
 
PatientsLikeMe brengt patiënten in con-
tact met mensen met dezelfde ziekte of 
klachten, zodat ze hun ervaringen kunnen 
delen. Hierdoor worden gegevens over 
ziekten gegenereerd waarmee onderzoe-
kers en bedrijven effectievere geneesmid-
delen en zorgdiensten kunnen ontwikke-
len. PatientsLikeMe verkoopt deze gege-
vens aan deze partijen.
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  11 No-frills 

 
 

 
  
No-frills wil zeggen dat diensten 
of -producten zijn teruggebracht 
tot de essentie om de prijs zo 
laag mogelijk te houden. 



Voorbeeld Aldi 
 

 

 
 
Aldi is een bekende supermarktketen die 
geheel volgens no-frills werkt. De winkels 
zijn eenvoudig en zonder opsmuk inge-
richt. Het assortiment is beperkt. Pro-
ducten zitten in kartonnen dozen en staan 
op pallets langs het gangpad. Bij de 
kassa’s staan vaak lange rijen.
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  12 Data as a 
Service 

 
 

 
  
Data as a Service betekent het 
verzamelen, combineren en in-
terpreteren van gegevens en de 
transformatie hiervan tot nuttige 
informatie die kan worden gedis-
tribueerd en verkocht aan der-
den. 



Voorbeeld TomTom 
 

 
 
 
TomTom gebruikt de verplaatsingsgege-
vens van miljoenen mobieletelefoonge-
bruikers en TomTom-apparaten. Deze 
realtimegegevens worden met andere 
bronnen gecombineerd tot betrouwbare 
verkeersinformatie die ook aan derden 
wordt verkocht.
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  13 Longtail 

 
 

 
  
Longtail is een strategie waarbij 
een groot aantal unieke pro-
ducten wordt verkocht waarnaar 
relatief weinig vraag is. Samen 
kunnen deze producten een sub-
stantieel deel van de markt inne-
men. 



Voorbeeld Spotify 
 

 

 
 
Spotify is een onlinedienst voor mu-
ziekstreaming. Gebruikers kunnen mu-
ziek uitkiezen uit een enorme catalogus. 
Sommige nummers zijn populair en wor-
den door veel gebruikers beluisterd. Maar 
de meeste worden maar door enkelen be-
luisterd. Omdat er zoveel minder popu-
laire nummers zijn, trekken deze toch veel 
gebruikers, die een substantieel aandeel 
in de inkomsten van Spotify opleveren.
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  14 Deeleconomie 

 
 

 
  
Een deeleconomie ontstaat wan-
neer personen of bedrijven mid-
delen verhuren of delen die ze 
niet de hele tijd gebruiken. Dit 
werkt het best wanneer de mid-
delen duur zijn en niet de hele 
tijd worden gebruikt. 



Voorbeeld Peerby 
 

 

 
 
Peerby is een platform waarmee wordt 
gefaciliteerd dat mensen producten lenen 
van andere mensen in de buurt. Na aan-
melding bij het platform kunnen gebrui-
kers producten aanbieden of lenen die ze 
maar af en toe nodig hebben, zoals een 
boor of cocktailglazen.
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  15 Cross selling 

 
 

 
  
Cross selling betekent dat 
nieuwe producten of diensten 
worden verkocht aan een be-
staand klantenbestand. Zo wor-
den er per klant meer inkomsten 
gegenereerd. Er wordt meer ver-
kocht zonder dat er naar nieuwe 
klanten moet worden gezocht, 
wat een kostbaar en tijdrovend 
proces is. 



Voorbeeld Amazon 
 

 

 
 
Wanneer een klant een boek koopt op 
Amazon.com, wordt er een lijst met aan-
bevolen boeken weergegeven. Volgens 
Amazon komt 35% van zijn verkoop uit 
crossselling.
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  16 Ruilhandel 

 
 

 
  
Ruilhandel betekent dat pro-
ducten of diensten direct worden 
geruild voor andere producten of 
diensten. Er komt geen geld te 
pas aan de handel, zodat er geen 
monetaire kosten zijn. 



Voorbeeld Noppes 
 

 
 
 
Noppes is een lokaal ruilsysteem in Am-
sterdam. Gebruikers kunnen allerlei items 
met elkaar ruilen, bijvoorbeeld computer-
diensten, babysitten, voedsel of vervoer. 
Er komt geen geld aan te pas.
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  17 Lock-in 

 
 

 
  
In een lock-in model is een klant 
voor producten of diensten af-
hankelijk van een bepaalde leve-
rancier. Het is erg duur of onhan-
dig om op een andere leverancier 
over te stappen. 



Voorbeeld Apple 
 

 
 
 
Apple heeft een effectieve lock-in ge-
bouwd met zijn ecosysteem van 
smartphones, tablets, laptops, besturings-
systeem, apps, AppStore, iTunes en eigen 
accessoires zoals stroomkabels. Wie wil 
overstappen op een Android-smartphone 
of een Windows-pc, moet niet alleen het 
nieuwe apparaat kopen, maar moet ook 
opnieuw apps, muziek en software aan-
schaffen, en moet bovendien vertrouwd 
raken met het nieuwe systeem.
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  18 Peer-to-peer 

 
 

 
  
Een peer-to-peer model betekent 
dat personen producten of dien-
sten direct met elkaar verhande-
len, mogelijk met een tussenpar-
tij die de matches en de uitwisse-
ling faciliteert. 



Voorbeeld AirBnB 
 

 
 
 
Airbnb is een internationaal platform 
waarop mensen online hun woning kun-
nen verhuren. Vraag en aanbod worden 
hierin samengebracht. Huiseigenaren 
kunnen geld verdienen door hun woning 
te verhuren, reizigers kunnen overnach-
ten op unieke plekken, en tegelijk in con-
tact komen met plaatselijke bevolking. 
Airbnb rekent aan verhuurders 10% com-
missie en 3% voor verwerking van de be-
taling.
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  19 e-Commerce 
only 

 
 

 
  
Bij e-Commerce only worden pro-
ducten en diensten alleen online 
verkocht, zonder dat er een fy-
sieke winkel nodig is. Dit be-
spaart kosten en klanten kunnen 
zich overal ter wereld bevinden. 
Ook kunnen klanten de online-
winkel op elk willekeurig mo-
ment bezoeken. 



Voorbeeld Alibaba 
 

 
 
 
Alibaba is het grootste e-commercebedrijf 
ter wereld. Het heeft Chinese versies ge-
maakt van de onlinewinkel Amazon 
(Tmall), de onlineveiling eBay (Taobao), 
de kortingswebsite Groupon (Juhuasuan) 
en de betalingsdienst Paypal (Alipay).
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  20 Reselling 

 
 

 
  
Reselling betekent dat een be-
drijf de producten van een ander 
bedrijf distribueert. Resellers ge-
ven vaak ook advies over de pro-
ducten. 



Voorbeeld Optomed 
 

 
 
 
Optomed is een Fins bedrijf voor medi-
sche technologie dat netvliescamera’s 
voor controle op oogziekten produceert. 
Het bedrijf werkt samen met tientallen ge-
specialiseerde aanbieders van over de 
hele wereld waarmee het een wereldwijd 
distributienetwerk creëert.
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  21 Shop-in-shop 

 
 

 
  
Een shop-in-shop is letterlijk een 
winkel binnen een andere win-
kel. Winkels met veel ruimte kun-
nen extra inkomsten genereren 
door ruimte te verhuren aan klei-
nere winkels. Hierdoor worden 
meer klanten aangetrokken 
doordat er een breder assorti-
ment producten en diensten in 
de winkelruimte verkrijgbaar is. 



Voorbeeld Deutsche Post 
 

 
 
 
Het Duitse postbedrijf Deutsche Post is 
overgestapt van grote kantoren met be-
perkte openingstijden naar kleinere kan-
toortjes in winkelcentra en op andere 
handige locaties.
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  22 Omnichannel 

 
 

 
  
Omnichannel betekent integratie 
van online en fysieke kanalen. 
Klanten kunnen naadloos van het 
ene kanaal naar het andere over-
schakelen en ervaren zo extra 
winkelgemak. 



Voorbeeld Carrefour 
 

 
 
 
De Belgische supermarktketen Carrefour 
heeft ‘Connected Kitchen’ gelanceerd, 
een dienst waarmee klanten thuis  een 
boodschappenlijstje maken. Ze kunnen 
hun winkelmandje vullen door de bar-
code te scannen of spraakherkenning te 
gebruiken. Wanneer ze online hun bestel-
ling hebben voltooid, worden de bood-
schappen bij hen thuis bezorgd of kunnen 
ze deze in een winkel in de buurt ophalen.
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  23 White label 

 
 

 
  
White label is een strategie waar-
bij een bedrijf producten of dien-
sten maakt die worden verkocht 
onder het merk van andere be-
drijven. 



Voorbeeld Foxconn 
 

 
 
 
Foxconn produceert ‘white label’-goe-
deren en -onderdelen voor diverse mer-
ken en winkels, zoals Apple en Dell. Door 
het grote volume heeft Foxconn een zeer 
efficiënte productielijn. Dit betekent dat 
de producten snel worden gemaakt en 
goedkoop zijn. Andere organisaties ver-
kopen de producten onder hun eigen 
merk, maar hoeven hiervoor geen eigen 
productielijn op te zetten.
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  24 Versioning 

 
 

 
  
Versioning betekent dat er ver-
schillende versies van hetzelfde 
product worden gemaakt voor 
verschillende klantensegmenten 
en met verschillende prijzen. Op 
die manier halen bedrijven voor-
deel uit het feit dat verschillende 
soorten klanten verschillende 
prijzen willen betalen. 



Voorbeeld Microsoft 
 

 
 
 
Microsoft heeft niet minder dan zeven 
versies van Windows 10 uitgebracht, 
waaronder Home, Pro en Education. Elke 
versie is op een andere groep gebruikers 
gericht, heeft andere functies en een an-
dere prijs. Zo kan Microsoft voldoen aan 
de behoeften van afzonderlijke gebrui-
kers en verschillende prijzen rekenen 
voor verschillende segmenten.
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  25 Gedrags-
segmentatie 

 
 

 
  
Gedragssegmentatie betekent 
dat groepen worden benoemd 
op basis van specifiek gedrag, bij-
voorbeeld koop- of consumptie-
gedrag. Zo kan een bedrijf zijn 
aanbod afstemmen op specifieke 
segmenten. 



Voorbeeld Fairzekering 
 

 
 
 
Fairzekering is een verzekeringsbedrijf 
dat klanten een premiekorting tot wel 
35% biedt als ze hun rijgedrag verbeteren. 
Dit rijgedrag wordt door een apparaatje 
in de auto gemeten.
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  26 Bricks & clicks 

 
 

 
  
Bricks & clicks is een model waar-
bij een organisatie de fysieke 
(bricks) en de online (clicks) we-
reld met elkaar integreert. Door 
de combinatie van fysieke winkel 
en webwinkel kunnen klanten 
online bestellen en het product 
in de fysieke winkel ophalen. Of 
een product in de fysieke winkel 
uitproberen en het online bestel-
len. 



Voorbeeld Media Markt 
 

 

 
 
Media Markt heeft een combinatie van er-
varingen in fysieke winkel en webwinkel 
gecreëerd. In de fysieke winkel richten ze 
zich op service en combineren dit met een 
succesvolle webwinkel.
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  27 Crowdfunding 

 
 

 
  
Crowdfunding betekent dat een 
groot aantal mensen investeert 
in een project, product of bedrijf. 
Vaak gebeurt dit via een internet-
platform. Mensen die crowdfun-
dingprojecten steunen, krijgen in 
ruil daarvoor een beloning of een 
korting op het product dat ze 
steunen. 



Voorbeeld Pebble 
 

 
 
 
Smartwatchfabrikant Pebble Time haalde 
in 2012 meer dan een miljoen dollar op 
via crowdfundingplatform Kickstarter. 
Kickstarter helpt creatieve projecten te 
verwezenlijken. Wie er een project aan-
maakt, kiest een deadline en een doel 
voor minimale financiering. Als het doel 
voor de deadline niet wordt gehaald, wor-
den de bijdragen niet geïnd. Dit is een 
soort garantie voor de investeerders. 
Kickstarter incasseert 5% van de gewor-
ven fondsen.
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  28 Razor & blade 

 
 

 
  
Razor & blade is een model be-
dacht door scheermesfabrikan-
ten. De houders zijn goedkoop, 
maar de mesjes duur. Het model 
houdt in dat er een eenmalig pro-
duct wordt verkocht voor een 
aantrekkelijke prijs en dat inkom-
sten worden gegenereerd uit de 
herhaalde verkoop van noodza-
kelijke aanvullende producten. 



Voorbeeld Nespresso 
 

 

 
 
Nespresso past het scheermesjesmodel 
toe met de machines en de bijbehorende 
capsules. De koffiemachines van 
Nespresso zijn aantrekkelijk geprijsd ver-
geleken met andere koffiezetapparaten. 
De capsules die in de machine gaan, zijn 
echter duur. Nespresso genereert een sta-
biele inkomstenstroom uit de verkoop 
van de capsules.
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  29 Add-on 

 
 

 
  
Bij add-on wordt een basispro-
duct aangeboden tegen een aan-
trekkelijke en concurrerende 
prijs. Vervolgens moet de klant 
betalen voor elke aanvullende 
functie of dienst. Zo stellen klan-
ten hun eigen persoonlijke pro-
duct samen. 



Voorbeeld Ryanair 
 

 

 
 
Ryanair is een budgetluchtvaartmaat-
schappij die lage basisprijzen rekent voor 
een minimum aan comfort en service. Een 
‘kale’ vlucht is betaalbaar voor elke klant. 
Klanten betalen extra als ze meer comfort 
of aanvullende services willen. Zo kan de 
klant het hele servicepakket zelf configu-
reren.
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  30 Pay what you 
want 

 
 

 
  
Pay what you want is een prijs-
strategie waarbij kopers zelf be-
palen hoeveel de dienst of het 
product volgens hen waard is. Dit 
model is vooral geschikt voor 
producten of diensten met lage 
marginale kosten, zoals digitale 
producten. 



Voorbeeld HumbleBundle  
 

 

 
 
Humble Bundle biedt games aan tegen 
een prijs die door de koper wordt be-
paald. Een deel van de inkomsten gaat 
naar goede doelen en de rest wordt ge-
deeld tussen de gameontwikkelaars en 
Humble Bundle.
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  31 Freemium 

 
 

 
  
De term Freemium is een combi-
natie van de woorden ‘Free’ en 
‘Premium’. De meeste gebruikers 
hebben de gratis basisversie van 
het product en een kleine groep 
koopt een premiumversie. Ge-
bruikers betalen alleen als ze ge-
avanceerde (premium-) functies 
willen. 



Voorbeeld LinkedIn 
 

 
 
 
LinkedIn heeft een gratis versie voor het 
delen en zoeken van professionele con-
tacten en profielen. Met de gratis versie 
kan iedereen zijn eigen professionele net-
werk bouwen. LinkedIn biedt ook een pre-
miumversie met meer opties om contact 
op te nemen, je profiel te promoten of 
een nieuwe baan te zoeken. Voor deze 
premiumfuncties moet worden betaald.
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  32 Winstdeling 

 
 

 
  
Winstdeling betekent dat bedrij-
ven samen een product of dienst 
maken en de winst en de risico’s 
delen. De verdeling van de winst 
kan afhangen van de kosten of ri-
sico’s van de partners, of van het 
belang van de bijdrage van de 
partners. 



Voorbeeld Groupon 
 

 

 
 
Groupon biedt kortingsdeals aan van (lo-
kale) bedrijven. De bedrijven en hun aan-
biedingen krijgen via het platform van 
Groupon bekendheid. Groupon werkt op 
basis van ‘no cure, no pay’: de kortings-
deal gaat alleen door als er genoeg deel-
nemers zijn. Groupon ontvangt 50% van 
de inkomsten die als gevolg van de aan-
bieding worden gegenereerd.
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  33 Licensing 

 
 

 
  
Licensing betekent machtiging 
voor het gebruik van een product 
of dienst. Een licentie wordt door 
middel van een overeenkomst 
door de ene partij (de licentiege-
ver) toegekend aan de andere 
partij (de licentienemer). Dit 
wordt vooral gebruikt voor het 
delen van intellectuele eigen-
dom. 



Voorbeeld Adobe 
 

 

 
 
De Adobe-suite is een pakket met meer-
dere softwareprogramma’s, zoals 
Photoshop, Illustrator, InDesign en Af-
terEffects. Het totale pakket, maar ook de 
afzonderlijke onderdelen, kan worden 
aangeschaft door middel van een softwa-
relicentie. Het gebruik van de pro-
gramma’s is alleen mogelijk voor wie een 
licentie heeft. Bij de licentie hoort ook dat 
je altijd de laatste updates krijgt.
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  34 Affiliatie 

 
 

 
  
Affiliatie betekent verkoop cre-
eren voor anderen. Een bedrijf 
stuurt bezoekers van zijn website 
naar websites van andere bedrij-
ven. Als de bezoekers daar een 
product kopen, krijgt het eerste 
bedrijf een deel van de op-
brengst. 



Voorbeeld Amazon 
 

 

 
 
Een recensiesite kan zich aanmelden als 
geaffilieerde van Amazon en verkeer 
doorsturen naar Amazon. Als een bezoe-
ker van de recensiesite op een productlink 
klikt, wordt hij of zij doorgestuurd naar de 
website van Amazon. Als deze bezoeker 
vervolgens een product koopt bij Ama-
zon, krijgt de geaffilieerde (de recensie-
site) 4-8% van de opbrengst.
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  35 Pay-per-use 

 
 

 
  
Met pay-per-use betaalt een klant 
voor het werkelijke gebruik van 
een dienst. Dit model is alleen 
mogelijk als het gebruik kan wor-
den gemeten in bijvoorbeeld tijd 
of afstand, of in aantal bytes of 
kliks. 



Voorbeeld Car2Go 
 

 

 
 
Car2Go is een autodeelservice. Klanten 
kunnen beschikbare auto’s via een app 
zoeken en gebruiken. Wanneer ze de 
auto niet meer nodig hebben, kunnen ze 
deze binnen het desbetreffende gebied 
parkeren waar ze willen. Car2Go rekent 
een bedrag per minuut en een eenmalig 
lidmaatschapstarief. De tarieven zijn in-
clusief huur, benzine, verzekering, parke-
ren en onderhoud.
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  36 Veiling 

 
 

 
  
Een veiling is een proces waarbij 
een product of dienst aan de 
hoogste bieder wordt verkocht. 
Veilingen kunnen worden ge-
bruikt om klanten te selecteren 
die de hoogste prijs willen beta-
len. Steeds meer veilingen wor-
den online georganiseerd. 



Voorbeeld Princess Hotels 
 

 

 
 
Princess Hotels is een vakantieaanbieder 
die alleen hotels in zijn pakket heeft. Ze 
hebben hun bedrijf laten groeien door va-
kantieaanbiedingen aan te bieden via de 
veilingsite Ebay. Hiermee verdienden ze 
op korte termijn weinig. Hun strategie 
was om hiermee naamsbekendheid op te 
bouwen, zodat klanten een volgende va-
kantie direct via hun website zouden boe-
ken.
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  37 Adverteren 

 
 

 
  
Adverteren betekent dat je mar-
ketingboodschappen vertoont 
via kanalen als televisie, kranten 
of het internet. De adverteerder 
betaalt een bedrag aan het me-
dium waar de boodschap ver-
schijnt. Dit bedrag is gebaseerd 
op het type medium, de doel-
groep en kengetallen zoals het 
aantal kliks of weergaven. 



Voorbeeld Google AdWords 
 

 

 
 
Google AdWords plaatst advertenties van 
bedrijven op de zoekpagina van Google, 
op basis van de zoektermen, zodat ze op 
relevante momenten worden getoond. 
De advertentie is goed zichtbaar na een 
Google-zoekopdracht.
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  38 Dynamische 
tarieven 

 
 

 
  
Dynamisch tarieven betreft een 
strategie waarin prijzen flexibel 
zijn. Prijzen kunnen afhangen 
van externe factoren, zoals een 
prijswijziging bij de concurrent of 
een veranderende vraag. Zulke 
veranderingen moeten steeds 
worden bijgehouden om prijzen 
te kunnen aanpassen. 



Voorbeeld TUI 
 

 

 
 
TUI is een reisbureau dat dynamische ta-
rieven hanteert. De prijzen worden aan-
gepast aan de vraag. In vakantietijd is de 
vraag hoger, waardoor de prijzen ook ho-
ger zijn. Als er gevaar bestaat dat een 
vliegtuig halfleeg vertrekt, gaan tickets in 
de uitverkoop.
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  39 Bundelen 

 
 

 
  
Bundelen betekent dat meerdere 
producten samen voor één prijs 
worden verkocht. In plaats van 
afzonderlijke producten kunnen 
klanten een pakket kopen, vaak 
met korting. Voor de dienstverle-
ners is het vaak gunstig om meer-
dere producten tegelijk te verko-
pen. 



Voorbeeld Vodafone 
 

 

 
 
Telecomaanbieders zoals Vodafone ver-
kopen vaak een smartphone samen met 
een mobiel abonnement. Ze bieden ook 
abonnementsbundels met internet, tele-
visie en vaste telefonie.
 

ontwikkeld door InnoValor 



  40 Zakelijke 
alliantie 

 
 

 
  
Een zakelijke alliantie is een sa-
menwerking tussen organisaties 
om een gezamenlijk zakelijk doel 
te behalen. De alliantie kan ge-
richt zijn op kostenbesparingen 
of op de ontwikkeling van 
nieuwe producten of diensten. 



Voorbeeld Barnes & Noble 
 

 
 
 
De onlineboekwinkel Barnes & Noble be-
dacht dat de hoogopgeleide middenklas-
seconsumenten die in cafés cappuccino 
drinken, dezelfde mensen zijn die boeken 
kopen. Barnes & Noble besloot samen te 
gaan werken met Starbucks en samen 
richtten ze het Barnes & Noble Café op. In 
deze cafés serveert Starbucks koffie en 
verkoopt Barnes & Noble boeken. Hier-
door steeg de verkoop van zowel Barnes 
& Noble als Starbucks.
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  41 Co-creatie 

 
 

 
  
Co-creatie verwijst naar het pro-
ces waarbij individuen samen iets 
bedenken, een product ontwik-
kelen of een probleem oplossen. 
Co-creatie wordt vaak onder-
steund door een samenwerkings-
platform. 



Voorbeeld LEGO 
 

 
 
 
LEGO heeft een platform opgericht waar 
fans hun ideeën voor nieuwe LEGO-sets 
kunnen indienen. Wanneer er meer dan 
10.000 stemmen zijn, wordt beoordeeld 
of het idee in productie wordt genomen. 
De LEGO Group neemt alle eindbesluiten 
over het uiteindelijke ontwerp, toepasse-
lijke licenties, de grootte van de oplage, 
de verkoopkanalen, etc.
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  42 Franchising 

 
 

 
  
Een franchise is een type licentie 
waarbij een franchisenemer de 
kennis, processen en het han-
delsmerk van een bedrijf ge-
bruikt. De franchisenemer ver-
koopt een product of dienst on-
der de naam van de franchisege-
ver. Als tegenprestatie betaalt de 
franchisenemer een deel van de 
opbrengst aan de franchisegever. 



Voorbeeld McDonald's 
 

 
 
 
McDonald’s is een internationaal franchi-
sebedrijf (‘McFranchise’). Meer dan 80% 
van de restaurants is in eigendom van en 
wordt gerund door franchisenemers van 
McDonald’s. Nieuwe franchisenemers 
brengen een deel van het vereiste begin-
kapitaal in. Verder betalen franchisene-
mers een percentage van de opbrengst.
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  43 Outsourcing 

 
 

 
  
Outsourcing betekent dat andere 
bedrijven worden ingehuurd om 
processen uit te voeren die voor-
heen door het bedrijf zelf werden 
gedaan. Vaak worden processen 
uitbesteed die niet tot de kern 
behoren. Outsourcing helpt kos-
ten besparen, en een bedrijf kan 
zich  op  kernactiviteiten richten. 



Voorbeeld Unilever 
 

 
 
 
Unilever is een multinational die levens-
middelen, schoonmaakmiddelen en toi-
letartikelen verkoopt. Unilever verplaatst 
honderden IT- en financiële banen naar 
landen met lagere lonen, zoals Mexico en 
Polen. Hiermee wil het bedrijf kosten be-
sparen en zijn concurrentiekracht behou-
den.
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  44 Insourcing 

 
 

 
  
Insourcing betekent dat een be-
drijf een bepaald proces, een ac-
tiviteit of een middel terugneemt 
dat eerder aan een andere partij 
was uitbesteed. Het bedrijf 
neemt de controle weer over en 
vermijdt zo de verborgen kosten 
die aan outsourcing verbonden 
zijn. 



Voorbeeld General Electric 
 

 
 
 
Na jarenlang de productie te hebben uit-
besteed in het buitenland brengt General 
Electric sommige productieactiviteiten 
weer terug naar de Verenigde Staten. De 
voordelen van lagelonenlanden zijn klei-
ner geworden omdat de arbeidskosten en 
de transportkosten gestegen zijn. En de 
kwaliteit, de doorlooptijd en de reputatie 
zijn meer gebaat bij lokale productie.
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  45 Orkestratie 

 
 

 
  
Orkestratie betreft het samen-
voegen en coördineren van de 
activiteiten van meerdere par-
tijen om tot een complete oplos-
sing voor een probleem of vraag 
te komen. 



Voorbeeld Nike 
 

 
 
 
Nike doet de orkestratie van NikeFuel Lab. 
Dit is een samenwerkingsprogramma met 
technologiebedrijven dat streeft naar be-
tere oplossingen voor sporters. Nike coör-
dineert het programma en voegt de eigen 
expertise samen met de producten en 
diensten van de partners.
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  46 Customer 
analytics 

 
 

 
  
Customer analytics betekent dat 
gegevens over klantgedrag wor-
den gebruikt om gewilde pro-
ducten aan te bieden. Prognose 
van koopgedrag en voorkeuren 
vindt plaats door middel van da-
tamining en data-analyse. De re-
sultaten worden gebruikt voor 
marketing en productontwikke-
ling. 



Voorbeeld Netflix 
 

 

 
 
Netflix kijkt zo goed mogelijk hoe gebrui-
kers hun videocontent selecteren en be-
kijken. Met zijn miljoenen gebruikers cre-
eert het bedrijf hiermee een enorme hoe-
veelheid gegevens over kijkgedrag. Zo 
kan Netflix betere aanbevelingen doen en 
een betere kijkervaring bieden. Ook helpt 
het Netflix bij het uitbrengen van nieuwe 
series en films. Netflix heeft op basis van 
klantgegevens besloten om House of 
Cards te maken.
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  47 Crowdsourcing 

 
 

 
  
Crowdsourcing is het proces 
waarbij ideeën van een grote 
groep mensen worden verza-
meld, vaak via een online plat-
form. Crowdsourcing wordt vaak 
door organisaties opgezet in de 
vorm van ideeën- of innovatie-
wedstrijd, met het doel om ervan 
te leren. 



Voorbeeld Quirky 
 

 
 
 
Quirky is een sociaal netwerk voor pro-
ductontwikkeling. Het verzamelt ideeën 
over productinnovatie die anders verlo-
ren zouden gaan. Gebruikers kunnen 
ideeën indienen en de Quirky community 
beoordeelt deze. Geselecteerde ideeën 
worden omgezet in een productontwikke-
lingsproces, waaraan community-leden 
kunnen bijdragen. Als een product in pro-
ductie gaat, deelt Quirky 30% van de op-
brengst met de makers.
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  48 Contentcuratie 

 
 

 
  
Contentcuratie betekent nuttige 
informatie over een specifiek on-
derwerp bij elkaar brengen. Con-
tentcurators helpen hun klanten 
door informatie te zoeken en se-
lecteren die klanten interessant 
of waardevol vinden. 



Voorbeeld Blendle 
 

 
 
 
Blendle biedt een online kiosk met artike-
len uit vele kranten en tijdschriften. Ge-
bruikers kunnen artikelen zoeken en be-
talen per artikel om het te lezen. Blendle 
verzamelt artikelen voor gebruikers op 
basis van eerder leesgedrag. Ook biedt 
het een dagelijkse selectie van artikelen 
en een lijst met populaire artikelen.
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  49 Gedeeld 
eigendom 

 
 

 
  
Gedeeld eigendom is een situatie 
waarbij meerdere partijen geza-
menlijk een waardevol goed be-
zitten. De partijen delen de kos-
ten van aanschaf en onderhoud. 
Vaak hebben de eigenaren het 
goed maar af en toe nodig. 



Voorbeeld NetJets 
 

 
 
 
NetJets biedt zijn klanten een aandeel in 
het bezit van een vliegtuig. Hiervoor krij-
gen zij 50 of meer vlieguren per jaar. De 
kosten zijn lager dan voor het bezit van 
een eigen vliegtuig en bestaan uit een 
eenmalige bijdrage aan de aanschaf, een 
maandelijks beheertarief en een vliegta-
rief per uur.
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  50 Huren 

 
 

 
  
Huren betreft een overeenkomst 
waarbij wordt betaald voor tijde-
lijk gebruik van een product, 
dienst of goed. 



Voorbeeld Rent the Runway 
 

 
 
 
Rent the Runway is een website voor kle-
dingverhuur. Vrouwen kunnen op de 
website chique kleding en accessoires hu-
ren en  per koerier laten thuisbezorgen. 
Dit is handig voor speciale gelegenheden. 
Zo kan men dure kleding dragen zonder 
die zelf aan te schaffen.
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  51 Resources 
vermarkten 

 
 

 
  
Resources vermarkten betekent 
dat je beschikbare halffabri-ka-
ten of kennis niet alleen gebruikt 
in het primaire productieproces, 
maar ook als aparte producten  
verkoopt. 



Voorbeeld Sennheiser 
 

 
 
 
Sennheiser is een grote fabrikant van au-
dioapparatuur zoals koptelefoons, micro-
foons en professionele geluidsinstallaties. 
Een belangrijke resource voor Sennheiser 
is de kennis over geluid en installaties. 
Deze kennis wordt extern aangeboden via 
de Sennheiser Sound Academy in de vorm 
van training en e-learningmodules.
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  52 Schrap de 
tussenpersoon 

 
 

 
  
Schrap de tussenpersoon bete-
kent dat de leveringsketen wordt 
verkort door tussenpartijen uit 
de keten te halen. Een klant 
koopt een product niet bij een 
winkel of tussenpersoon, maar 
bestelt het direct bij de aanbieder 
of fabrikant. 



Voorbeeld Dell 
 

 
 
 
Dell weet computerwinkels te omzeilen 
en verkoopt zijn systemen direct aan klan-
ten. Dit bevordert de klantloyaliteit en 
Dell heeft directe toegang tot informatie 
over klanten.
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