VERDIENMODELLEN
VAN
DE
TOEKOMST

toekomstgericht te maken. Voor veel organisaties
betekent dit dat er een nieuwe kijk wordt gegeven op
het businessmodel en het daarmee verbonden
verdienmodel. Een manier om jouw organisatie futureproof te maken, kan zijn om te evolueren naar een
recurring verdienmodel zoals dat van bijvoorbeeld
Netflix of Hello Fresh. Natuurlijk moet het verdienmodel
altijd aangepast zijn aan de doelgroep en de specifieke
eisen, noden en verwachtingen van de doelgroep. Het
ideale verdienmodel overtuigt je doelgroep makkelijker
om klant te worden.
Veel ondernemers denken te snel dat een bepaald
verdienmodel

niet bij hun organisatie past. Vaak ten

onrechte!
Ondernemers zouden net zoveel mogelijk verschillende
verdienmodellen moeten in kaart brengen en kijken wat
van toepassing kan zijn binnen het bedrijf en wat past bij
hun doelgroep.
Wat bedoelen we nu juist met een verdienmodel?
Simpel, het woord zegt het zelf. Het verdienmodel
bepaalt hoe een bedrijf geld binnen krijgt. Een
organisatie kan verschillende verdienmodellen hebben
maar niet elk verdienmodel werkt voor iedere
organisatie. En een verdienmodel hoeft niet per se
ingewikkeld te zijn, het kan best heel eenvoudig. Laten
we beginnen met enkele van de meest voorkomende
verdienmodellen bekijken.
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Het is de missie van DULL elke organisatie
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TRANSACTIEMODEL

UURTJE-FACTUURTJE

GEBRUIK- EN
VERBRUIKMODEL

Dit verdienmodel zien we het

Dit is vandaag nog altijd het

Hierbij betaal je meer naarmate je

vaakst bij organisaties die zelf

verdienmodel bij uitstek voor

meer gebruik maakt van de dienst

producten maken of aankopen om

dienstverleners, zowel in de B2B

of van het product. Bekende

ze vervolgens (al dan niet via

als B2C omgeving. Denk maar aan

voorbeelden zijn water, gas,

tussenpersonen) te verkopen. Het
rendement dat hierop gemaakt

advocaten, schilders of
boekhouders. Nochtans is dit het

elektriciteit of denk maar aan
vroeger waar je nog voor een

wordt, is de marge die op elk

verdienmodel waar we bij DULL

“GSM-abonnement” kon gaan

product wordt berekend. Hoe

stilaan koude rillingen van krijgen.

waarbij je enkel betaalde voor de

meer producten er verkocht

Er wordt een inschatting gemaakt

sms’en die je verstuurde en de

worden, hoe groter de winst van
het bedrijf.

van het aantal uur dat gewerkt zal
worden en dit wordt op zijn beurt

minuten die je gebeld had ( ja
inderdaad vroeger want dit wordt

vermenigvuldigd met de kostprijs

nu op een speelse manier wat

van één uur werk.

omzeild, hierover later meer). De
kilometerheffing die onlangs werd
ingevoerd door de overheid kan
ook onder deze noemer gezien
worden.
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COMMISSIE
Een

FREEMIUM

HUUR & LEASING

resultaatsgebonden

Het begrip is een samenvoegsel van

Dit verdienmodel maakt nog altijd

verdienmodel met de slogan ‘no

‘ f r e e’ e n ‘ p r e m i u m ’. I n e e r s t e

een serieuze opgang, omdat het

cure no pay’. Vastgoedmakelaars

instantie krijgt de consument een

logisch klinkt om niet meer alles

werken al jaren volgens dit

basisproduct gratis ter beschikking

meteen aan te kopen wanneer het

verdienmodel maar de laatste jaren
gaan ook vele andere bedrijven

maar betaalt hij mogelijks extra voor
een betere of meer uitgebreide

gebruik ervan beperkt is. Zo is het
meer dan waarschijnlijk goed-koper

hiermee aan de slag. Denk maar aan

versie van het product. De

om een vakantiewoning te huren, of

sommige werkgevers die

laagdrempeligheid van het product

interessanter zijn om een

werknemers een bedrag betalen

zorgt ervoor dat er een grote groep

bedrijfswagen te leasen.

wanneer zij een geschikte nieuwe
werknemer kunnen aanbieden die

van consumenten kan worden
bereikt, en deze op verschillende

Au tov e r h u u r b e d r i j v e n
als Luxauto of Dockx hebben op dit

vervolgens voor een bepaalde

manieren getriggerd worden om net

verdienmodel hun business

periode in de organisatie actief moet

ietsje meer te betalen voor dat

gebouwd, net Huurland dat zich

zijn. Of Tesla, die haar klanten 1.000

tikkeltje extra. Spotify, de digitale

specialiseert in het verhuren van

dollar betaalt wanneer ze iemand
anders overtuigen een Tesla te

muziekprovider, heeft met dit
verdienmodel al vele successen

bouwmateriaal.

kopen. Bij het verdienmodel van

geboekt. Ook Skype is hiervan een

commissies kunnen we ook denken

bekend voorbeeld.

aan de vele veilingsites waarbij er
een commissie wordt verdiend
wanneer een transactie plaatsvindt
tussen twee partijen.
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LOKAASMODEL

ADVERTENTIES

LICENTIE- EN
SERVICEMODEL

Het lokaasmodel wordt ook wel eens

De kans dat je vandaag al een krant

Iets in het genre van het

het Gilette-model genoemd. Het

in de hand nam of online bezocht, is

lokaasmodel maar toch een zachtere

komt erop neer dat er een goedkoop

zeer groot. De ondernemers achter

versie. Er wordt iets verkocht met

basisproduct is waarbij de winst

deze kranten verdienen niet per se

een lage marge en daar bovenop

gegenereerd wordt door de relatief
duurdere onderdelen die je nodig

geld omdat er veel mensen de krant
kopen of omdat er veel online

draait de daadwerkelijke omzet met
het
onderhoud
of
een

hebt om het goedkope product te

mensen (veelal gratis) hun website

servicecontract waarop een hogere

laten werken. Zo koop je

bezoeken. Wel verdienen zij

marge gehaald wordt. Als je een

bijvoorbeeld als consument

(voornamelijk) geld omdat andere

auto koopt (lage marge op de auto),

nietsvermoedend een printer en
vervolgens zit je vast aan exclusieve

organisaties adverteren in de krant
of op de website. Een mooi

weet de autodealer ook dat hij heel
wat van deze wagens terug zal zien

cartridges voor die specifieke

voorbeeld van een organisatie die

voor het onderhoud ervan. Op deze

printer. De printer is vaak niet zo

enkel op dit verdienmodel draait, is

manier kan hij met regelmatige

duur, maar de exclusieve cartridge

het dagblad Metro, de krant die

onderhouden en de reparaties aan

daarentegen wel. Andere bekende
voorbeelden zijn de Cups van

iedere werkdag in de trein en op de
stations wordt verspreid.

de wagen extra omzet genereren
(met een hogere winstmarge).

N e s p r e s s o , d e b o r s t e l t j e s va n
elektrische tandenborstels en de
losse mesjes van de scheermessen
van onder meer Gilette.

ABONNEMENTSFORMULE:
producten die op regelmatige basis afgenomen
kunnen worden zoals tijdschriften en kranten.
Tegen een bepaalde prijs ontvangt de consument
tijdelijk (zolang zijn abonnement loopt) toegang tot
een product of dienst. Voor consumenten spreekt
het gemak en de zekerheid van de toegang tot het
p r o d u c t /d i e n s t h i e r h e t m e e s t e a a n . H e t
populairste voorbeeld is Netflix waarbij er in
Amerika meer mensen kijken naar Netflix dan de
gewone televisie.

Het is duidelijk dat er door de vele definities van
verschillende verdienmodellen er geen definitieve
lijst van alle verdienmodellen bestaat. Vaak worden
verschillende verdienmodellen ook samen gebruikt,
zoals het abonnementsmodel in combinatie met het
advertentiemodel. Enerzijds zijn er inkomsten uit
abonnementen en anderzijds zijn er inkomsten uit
advertenties.
Netflix koppelt bijvoorbeeld het
freemium-model aan het abonnementsmodel. Zo
kun je Netflix altijd één maand gratis proberen, pas
daarna hoef je te betalen. Op deze manier krijg je
een zicht van de vele voordelen van Netflix
waardoor iedere gebruiker wel overtuigd geraakt
van het streamingplatform en zonder problemen
intekent op de abonnementsformule.
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Dit model is met name populair bij diensten en
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ACT FAST - FAIL FAST - LEARN FAST
‘Welk verdienmodel past binnen mijn organisatie? Aan welk
verdienmodel had ik helemaal nog niet gedacht binnen
mijn organisatie?” dit kunnen twee belangrijke strategische
vragen zijn in het kader van de efficiëntie en de
duurzaamheid van jouw organisatie.

“

Bij het bedenken van verdienmodellen kan enige
creativiteit en out-of-the-box denken zeker helpen. Bij de
Russische horeca-keten Zifablat betaal je voor de tijd die je
er verblijft (‘verbruik’ van tijd; consumpties zijn inbegrepen)
en niet per consumptie. Andere horecazaken passen
‘dynamic pricing’ toe. Op rustige tijden zijn de diners
goedkoper dan op drukke tijden.

Een creatieve ondernemer is in staat zijn eigen
verdienmodel te verzinnen.

McDonald’s is één van die
voorbeelden

waar

de

ondernemers creatief zijn
geweest om van hun bedrijf een
topper te maken. Wie dacht dat
McDonald’s rijk werd van
hamburgers te verkopen, heeft
het evenwel bij het verkeerde
eind.
Zo zijn ze bij McDonalds op een
gegeven moment gaan inzien dat
ze niet rijk gingen worden van een
paar procentjes op de verkoop
van hamburgers. Ze snapten dat
ze moesten investeren in
vastgoed, en dit vastgoed
verhuren aan de uitbaters van de
restaurants.
Uiteindelijk werd McDonalds op
die manier één van de grootste
vastgoedbedrijven ter wereld.
Slim!
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CASE - McDonald’s
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MAAK JE VERDIENMODEL ZO
RECURRENT MOGELIJK
Tegenwoordig heeft iedereen het over innovatie. Het lijkt
alsof iedere organisatie op zoek is naar HET innovatieve
product of DE innovatieve dienst die ervoor zorgt dat de
organisatie nog meer gaat floreren. Nochtans kan een
bestaande organisatie dit ook al bekomen door te gaan
werken met een innoverend verdienmodel.
Het Duitse bedrijf Strategyzer heeft 7 vragen opgesteld
om de sterkte van het businessmodel van organisaties te
beoordelen. Een van deze vragen gaat over het
verdienmodel. Hoe meer opbrengsten je kan genereren
vooraleer je kosten hoeft te maken, hoe sterker je
businessmodel. Daarom is het net belangrijk dat vele
organisaties hier nog meer gaan over nadenken. Hoe kan
ik zorgen voor zo veel mogelijk recurrente opbrengsten?!
Als we terug kijken naar de verdienmodellen die werden

Het abonnementsmodel wordt al de subscription economy
genoemd: we leven in een tijd waarin steeds meer
goederen en diensten op abonnementsbasis worden
verkocht. Zeker ook sinds alles gebeurt in de cloud,
worden diensten online steeds vaker in abonnementsvorm
aangeboden. Een succesvol model want klanten zijn
opeens een veelvoud waard! Diensten als Spotify, Netflix

opgesomd, kunnen we er enkele uithalen die zeker en

of Hello Fresh komen vanuit het niets en domineren snel
de markt. Ook op het gebied van e-commerce zijn er

vast kunnen zorgen voor een recurrent verdienmodel.

steeds meer voorbeelden te vinden, zoals Bloomon. Ook

Het servicemodel, de advertenties en de
abonnementsformule zien we als de voornaamste

onder de vele hippe startups die het moeten hebben van

recurrente modellen. Voor de eenvoudigheid maken we
van al deze verdienmodellen, een abonnementsmodel.

zeker een trend. Natuurlijk moet het wel ook mogelijk zijn.
Abonnementen vergen een andere vorm van

Abonnementen op zich zijn eigenlijk niks nieuws. Al jaren

klantenservice, want je klant moet wel lang klant blijven,

betalen we tijdschriften en kranten per maand of jaar.
Wel nieuw de laatste jaren zijn de abonnementen op

wil hij wat opleveren. Bij HelloFresh is er aardig

diensten, denk maar aan Spotify en Netflix. Dit zijn de
pioniers van de trend waar ‘bezit’ veranderde naar

abonnementen een succes. De klant kan ze gemakkelijk
beheren via een app, pauzeren tijdens vakanties of

‘gebruik’.

intensiveren als die het juist extra druk heeft.

investeerderskapitaal is het subscription businessmodel

geïnvesteerd in die backoffice en tegenwoordig zijn die

accountancysector maar Vandelanotte ziet het voordeel

zetten, toch moet je ervoor zorgen dat dit alles makkelijk
geïntegreerd wordt met je boekhouding en CRM. Hierdoor

van dit verdienmodel dat het waarde heeft voor de klant.
Die krijgen een stuk extra comfort en zekerheid.

zal het abonnementsmodel optimaal renderen.

Ook wil ik nog even terugkomen op het voorbeeld die ik

Er zullen nog steeds organisaties denken dat dit een ver-

aanhaalde van de “GSM-abonnementen” waarbij je

van-hun-bed-show is. Maar ook accountantskantoren

vroeger enkel betaalde voor het verbruik aan sms’en,

gaan inspelen op de veranderingen binnen hun sector
want de digitalisering heeft ook zijn impact op hun

belminuten of surfbytes. Tegenwoordig wordt deze
formule onder de noemer van een herlaadkaart verkocht

business. Vandelanotte++ heeft zijn eigen manier

waarbij er dus al sowieso een minimum afnamebedrag

gevonden om hier iets op te vinden. Eén van de grote

opstaat. Dit zorgt er dus voor dat de operatoren verzekerd

opmerkingen die ze krijgen van hun klanten, is dat het

zijn van een bepaalde omzet zonder dat consumenten

geld kost als ze iets vragen. Vandelanotte++ speelt daarop
in en test daarom met een abonnementsformule. Op deze

d a a ro m a l i e t s a f n e m e n . W e k u n n e n h e t g e e n
abonnement noemen, maar het feit dat de opbrengsten

manier kan de klant voor elke vraagstelling beroep doen

binnenkomen voor de kosten plaatsvinden zorgt ervoor

op Vandelanotte++ zonder dat er nog naar tijd gekeken

dat het toch wat weg heeft van een recurring

wordt. Het is een formule die nog niet zo bekend is in de

verdienmodel.
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Ook is het makkelijk om een abonnementsformule op te
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VOORDELEN VAN RECURRING BUSINESS
1. Verbeterde cashflow – Door de terugkerende

3. Mogelijkheid om de klanten beter te leren kennen –

betalingen ga je ervoor zorgen dat er (in de meeste

Door de recurring business ontstaat er een binding met

gevallen) vooraf betaald wordt. Geen eindeloos gedoe
meer om meerdere weken te wachten op je geld en

de klanten en is het makkelijker om een betere band op
te bouwen. Zo kom je ook sneller te weten wat de

eindeloos herinneringen te sturen.

eisen, noden en voorkeuren van je klanten zijn.

2. Voorspelbare omzet – Via de terugkerende betalingen

4. Voordelen voor de klant – Natuurlijk zijn er ook heel wat

krijg je een accuraat beeld van de te verwachten
omzet. Zo kan er ook makkelijk bijgestuurd of

voordelen voor de klant. Het is voor de klant extra
makkelijk dat hij niet telkens bij gebruik of verbruik van

ingegrepen worden wanneer dit nodig blijkt. Bijgevolg

een bepaald product of dienst hoeft te betalen. De

krijg je ook een meer accuraat beeld van de te maken

klant krijgt trouwens ook een bepaalde zekerheid over

kosten, waardoor je hier beter kunt op inspelen en door

het ter beschikking hebben van het product of dienst

een slim aankoopbeleid misschien zelfs geld besparen.

wanneer hij of zij dit wil.

Kortom, recurrente opbrengsten zijn één van de beste

B.

Transparante kosten. Duidelijkheid en transparantie

manieren om een stevige stroom aan opbrengsten te

zorgt ervoor dat klanten tevreden blijven en zij geen

behouden. Nochtans zijn er heel wat klanten niet zo’n fan

negatieve commentaren zullen geven op de business.

om meteen in te tekenen op terugkerende betalingen.

i. Wees duidelijk hoe klanten de formule kunnen
annuleren.

A. Eerst en vooral moet je de formules eenvoudig
houden. Consumenten willen niet 10 verschillende
maandelijkse pakketten met verschillende niveaus van
functies en opties moeten vergelijken elkaar.
i. De meeste organisaties gaan voor twee opties: één
voor individuelen & kleine organisaties en één voor
grotere organisaties.

ii. Wees transparant met alle kosten verbonden aan de
formule.
iii. Maak duidelijk hoe het facturatieproces in elkaar zit,
wanneer er betaald moeten worden en door wie.
iv. Laat de klanten weten dat zij te allen tijde beroep
kunnen doen op het servicecenter.

ii. Laat klanten weten welke optie het meest populair
is
iii. Geef enkel relevante informatie. Klanten willen
alleen weten welke waarde ze krijgen voor het
betaalde bedrag.

C. Maak het betalingsproces zo makkelijk mogelijk.

D. Zeer weinig klanten zijn bereid om een abonnement te
nemen zonder het product uit te proberen. Door een
gratis proefversie aan te bieden, verlaag je de drempel.
Dit maakt exponentieel meer verkeer mogelijk. Zorg er
aan het einde van de proef voor dat er onmiddellijk
een call-to-action is waardoor de gebruiker zich
eenvoudig voor uw service kan aanmelden.
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AANDACHTSPUNTEN BIJ EEN RECURRENT VERDIENMODEL
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CONCLUSIE
Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar manieren om zich

is én creëert toegevoegde waarde voor zowel de klant als

te onderscheiden van hun concurrenten. Dat is al een

de organisatie zelf.

gegeven sinds jaar en dag. De manieren waarop deze
bedrijven zich van hun concurrenten kunnen
onderscheiden worden steeds talrijker, met de opkomst

In de eerste plaats is het heel belangrijk niet halsstarrig

van nieuwe spelers die klassieke sectoren flink verstoren

vast te houden aan één bepaald verdienmodel. Denk na

zijn ook innovatieve verdienmodellen een belangrijke

over de verschillende mogelijkheden en hoe een nieuw

manier geworden voor bedrijven om zich te

verdienmodel een impact zou hebben op jouw

onderscheiden van hun concurrenten.

organisatie. Onthou dat er niets mis is met
experimenteren met nieuwe verdienmodellen, en dat
feedback van de klant kan helpen met het maken van de

Een goed verdienmodel zorgt ervoor dat een bedrijf een
meer unieke positie verwerft in de sector waarin het actief

juiste keuze. Succes!
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