
	  

 
 

Businessmodel Canvas 
 
 
 
Het businessmodel Canvas is een krachtige tool om jouw businessmodel op een 
transparante en overzichtelijke manier in kaart te brengen, onder de loep te nemen en 
communiceerbaar te maken. Het is ontwikkeld door Alexander Osterwalder & Yves Pigneur 
(zie ook: Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and 
Challengers of de toelichting op YouTube. 
 
 
Wanneer gebruiken? 
o Als je meer focus wilt op zaken die cruciaal zijn om succesvoller te worden. 
o Als de waardepropositie waarmee je in het verleden succesvol bent geweest, niet 

langer onderscheidend is. 
o Als de markt vraagt om vernieuwing en verandering, maar je niet precies weet waar je 

moet beginnen of wat de consequenties zijn van je interventies. 
o Als je het ondernemerschap binnen het bedrijf een stevige impuls wil geven. 
o Als je zoekt naar een gemeenschappelijk businessjargon binnen directie en 

management. 
o Als je vernieuwing wil (bijv. nieuwe verkoop- of distributiekanalenkanalen of nieuwe 

partnerships) of als je de bedrijfsvoering onder de loep wil nemen. 
 
Het businessmodel Canvas wordt in de praktijk vaak ingezet voor vernieuwing en innovatie 
als de markt vraagt om verandering, en bij start-ups. Het zorgt dat je scherp bent/wordt op 
het toevoegen van waarde. Zie ook mijn blog welke waarde heb jij als ondernemer.  
 
 
Gebruiksaanwijzing  
Vul de verschillende onderdelen in (zie onderstaande figuur). Doe dit aan de hand van de 
gestelde (genummerde) vragen op van die gele memoblaadjes. Gebruik een leeg canvas 
invulformulier en plak de post-its op. Als je canvas dan gevuld is, kun je elementen weghalen 
en jezelf de vraag stellen: ”Wat als…?” Per onderdeel is er een voorbeeld vraag ‘a’ 
toegevoegd om je aan het denken te zetten. Maar je kunt ook elementen toevoegen die 
voorheen nog niet in je businessmodel aanwezig waren. Denk aan een extra verkoopkanaal 
of een partner waar je nog niet eerder aan hebt gedacht (= businessmodelinnovatie). Na 
wat oefening zul je merken dat je snel handig wordt in het invullen. Het verschil maak je door 
hetgeen je ermee gaat doen. Experimenteer en vul dit ook eens samen met anderen in.  
 
 
 

Ga op zoek naar de x-factor in je businessmodel en maak het verschil. 
Zoek the bottleneck in je businessmodel en pak dit aan. 

 
 



	  

 
 

 
 
 
Vragen bij de verschillende onderdelen op het businessmodel Canvas  
 
Klantensegment  
Ken je klant. Voor wie creëer je waarde? Welke specifieke klanten(groepen) wil je bedienen?  
Deel je klantgroepen verder op in segmenten als: 

o hun behoeften een afzonderlijk aanbod vereisen en rechtvaardigen. 
o ze via verschillende distributiekanalen worden bereikt. 
o ze in winstgevendheid substantieel van elkaar verschillen. 
o ze bereid zijn te betalen voor verschillende aspecten van het aanbod. 

 
1. Vertaal de doelgroepinzichten en formuleer op basis van klantbehoeften jouw 

klantsegmenten. 
a. Hoe ontwikkelt dit klantensegment zich? (Wat als…) 

 
Waardepropositie  
Dit is de combinatie van producten en diensten die waarde creëert voor / in een behoefte 
voorziet van een specifiek klantsegment. Bijv: prijs, snelheid of service, ontwerp of 
klantervaring, oplossing van een probleem van de klant. Uitgangspunt is om je 
waardepropositie aan te laten sluiten op behoeften van de klant en inzichtelijk te maken 
waarom ze bij jou moeten zijn. 
 

2. Welke waardepropositie lever je?  
a. Sluit de waardepropositie aan bij de toekomstige behoeftes? 

 
Klantrelaties  
Hier beschrijft je de soorten relaties die je bedrijf aangaat met klanten. Dit heeft grote 
invloed op de klantervaring. Kies je bijv. voor selfservice, persoonlijke hulp, online 
dienstverlening of heb je ook intensieve face-2-face momenten? Vraag jezelf af waarom je 
dat op deze manier doet en of dat voor je klanten de juiste manier is? Beschrijf wat voor 
soort relatie je wilt aangaan met elk klantsegment en hoe de waardepropositie het beste 
wordt ervaren. 
  

3. Beschrijf je klantrelaties. 
a. Welke manier is voor elk segment de juiste en meest rendabele? 

 
Klantkanalen  
Klantkanalen vormen het raakvlak van een bedrijf met haar klanten. Het gaat hierbij om de 
manier waarop je als bedrijf communiceert met je klanten en de wijze waarop je ze bereikt 
om een waardepropositie te leveren. Kanalen vervullen verschillende functies, waaronder: 

o Bekendheid vergroten bij klanten over de producten en diensten van je bedrijf. 
o Klanten helpen de waardepropositie van je bedrijf te beoordelen en ervaren. 
o Het mogelijk maken voor klanten om je producten/diensten aan te schaffen. 
o Service en support leveren na aankoop. 

Hoe krijgen jouw klanten jouw product? Kunnen ze dit in een winkel kopen of online? Voor 
welke kanalen hebben je klanten een voorkeur? Via welke kanalen worden de 
klantensegmenten het meest efficiënt bereikt?  
 

4. Vul de verschillende kanalen in. 
a. Hoe ontwikkelen de verschillende klantkanalen zich en hoe integreren we 

deze in de toekomst, zodat jouw klant een geweldige klantervaring krijgt? 
 
In de praktijk blijkt dat veel bedrijven problemen/discussie hebben over het goed invullen 
van de klantkanalen. 



	  

 
 

 
 
Inkomensstromen  
Als klanten het hart van het businessmodel vormen, dan zijn de inkomensstromen de 
slagaderen. Kies je voor goederenverkoop, gebruikersfee, abonnementsgelden, huren, 
leasen of licenties? Inkomsten uit eenmalige klantbetaling of voor aanhoudende betalingen 
doordat je continue waardepropositie aan klanten levert? Elke inkomstenstroom kan 
verschillende prijsmechanismen hebben, zoals een vaste of dynamische prijszetting. Vraag 
je af: voor welke waarde is elk klantsegment werkelijk bereid te betalen? Zorg dat je bedrijf 
in staat is om een of meer inkomensstromen uit elk klantsegment te realiseren. Kijk ook 
naar opties om uit reststromen of nevenactiviteiten opbrengsten te genereren.  
 

5. Maak je inkomensstromen inzichtelijk. 
a. Hoe kun je aanvullende bronnen van inkomsten ontwikkelen? 

 
Kernactiviteiten  
Hier beschrijf je de belangrijkste dingen die je bedrijf moet doen om je businessmodel te 
laten werken. Ofwel: om met succes te opereren. Kernactiviteiten verschillen afhankelijk van 
het gekozen businessmodel en zijn te verdelen in de volgende categorieën: 

o Productie: ontwerpen, maken en leveren van een product. 
o Dienstverlening: gericht op probleemoplossing van (individuele) klantproblemen. 
o Netwerk of platform (denk aan Visa, Ebay of Microsoft t.o.v. derden met software). 

 
6. Beschrijf je kernactiviteiten.  

a. Wat moet je doen om je relaties en de kanalen in stand te houden? 
 
Key resources (essentiële hulpbronnen) 
Key resources zijn de belangrijkste bronnen die je nodig hebt om te zorgen dat je 
businessmodel werkt. Deze hulpbronnen maken het voor je onderneming mogelijk om een 
waardepropositie te creëren en te bieden, markten te bereiken, relaties te onderhouden 
met klantsegmenten en inkomsten te verdienen. Bronnen kunnen fysiek, financieel, 
intellectueel of menselijk zijn. Het gaat om hulpbronnen om je product te maken, voor je 
distributie, om de klantenrelaties te onderhouden en om nieuwe klanten te krijgen.  
 

7. Welke cruciale hulpbronnen (key resources) zijn nodig voor jouw waardepropositie?  
a. Hoe ontwikkelt de beschikbaarheid van hulpbronnen zich in de toekomst?  

 
Partnerschappen  
Beschrijf je netwerk met partners en leveranciers, die samen met je zorgen dat je 
businessmodel werkt. Kijk naar partnerships die essentieel om je aanbod te maken, te  
co-creëren of in het bedrijfsproces een belangrijke rol spelen. Wat doen zij precies voor 
activiteiten in het totale proces? Redenen voor partnerships zijn: optimalisering en 
schaalvoordelen, beperking van risico / onzekerheid en beschikken over resources en 
activiteiten. Ben je bewust van organiseren van samenwerking en maken van afspraken.  
 

8. Wie zijn de cruciale samenwerkingspartners?  
a. Welke partners zijn cruciaal om in toekomst succesvoller te zijn? 

 
Kostenstructuur  
Kiezen voor een bepaald businessmodel betekent ook dat daar een kostenstructuur bij 
hoort. Het gaat hier om het geld dat je kwijt bent om je resources te benutten en om je 
kernactiviteiten te ontplooien. Er is een groot verschil tussen een kosten- en 
waardegestuurde businessmodel. Welke kosten zijn vast, welke zijn variabel en zijn er 
schaalvoordelen? Welke hulpbronnen en kernactiviteiten zijn het meest kostbaar?  
 

9. Wat zijn de belangrijkste kosten in je businessmodel?  
a. Zijn er mogelijkheden om de kostenstructuur te verlagen? 

   


