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HOE WERD IK EEN MARKETINGSTER?

Als moeder besloten, dat ik het beste van twee
werelden kan combineren door als ZZP'er aan de
slag te gaan. 

WAT IS MARKETING?
Alles wat je kunt gebruiken om je bedrijf of jezelf te
promoten:
-Onderzoek: marktonderzoek, klantonderzoek
-Online: websites, SEO (Hoger in Google), webteksten
-Ontwerpen: advertenties, uitnodigingen,
geboortekaartjes, autostickers, magazine's etc.
KORTOM marketing helpt jezelf op de kaart te zetten

STICHTING MARKETINGSTER

Naast bedrijven en particulieren help ik met
stichting Marketingster stichtingen en verenigingen
met een kleine beurs zichzelf te promoten.  AANGENAAM

Esther Kerris van D
okkum



INZICHT IN JE (TOEKOMSTIGE) BEDRIJF

HET BUSINESS
CANVAS MODEL



WAT KUN JE
ERMEE?

kijken naar wie je klanten zijn, op welke manier je
ze bereikt, en hoe je de relaties onderhoudt
onderzoeken welk probleem je oplost met jouw
aanbod
beschrijven wat je kernactiviteit is, en welke
middelen en partners je hierin hebt
waar je inkomsten en uitgaven uit bestaan

Het Business Model Canvas brengt je bedrijf in kaart.
Het beschrijft de grondgedachte hoe je bedrijf waarde
creëert, levert en behoudt.

Kortom:



HELPT DIE 

NEGATIEVE VERMIJDEN
(WERKWOORD)

POSITIEVE UITKOMST
(WERKWOORD)

MIJN
PRODUCT &

SERVICE
KLANTSEGMENT TAKEN OM

TE DOEN

DOOR
GEEN

EN





KLANTEN
Een onderneming bedient
één of meerdere
doelgroepen...

KLANTRELATIES
...en bouwen aan en
onderhouden van verschillende
soorten relaties met klanten.

      KERNACTVITEITEN
...door een aantal kernactiviteiten
uit de voeren.

KOSTEN
Dit zijn de kosten die worden
gemaakt als key resources worden
verworven, kernactiviteiten worden
uitgevoerd en met key partners
wordt samengewerkt.

   WAARDEPROPSITIE
...door problemen van 
klanten op te lossen en door in
behoefte van klanten te voorzien.

KANALEN

Ondernemingen 
communiceren en leveren waarde
op verschillende manieren...

INKOMSTEN
Er komt geld binnen als klanten
betalen voor de geleverde waarde
die met succes worden aangeboden.

KEY RESOURCES
Dit zijn de assets die nodig zijn om
de eerder beschreven elementen te
creëren en/of te leveren...

KEY PARTNERS
Sommige activiteiten worden
geoutsourcet en sommige worden
buiten de onderneming 
 ingekocht.



Voor wie creëer je waarde? 
Wie zijn de meest belangrijke klanten?

KLANTEN



WAARDEPROPOSITIE

Welke waarde lever je aan klanten? 
Welke problemen help je oplossen? 
In welke klantbehoefte voorzie je? 
Welke ‘bundels’ van diensten / producten bied je aan welk
klantsegment?



KANALEN

Door welke kanalen bereik je jouw klantsegment? 
Hoe bereik je ze nu?
Welke werken het beste?  
Hoe goed werken ze?
Welke zijn het meest kosten-efficient? 



KLANTRELATIES

Wat voor relatie verwacht elk van de klantsegmenten? 
Welke klantrelaties ben je aangegaan? 
Hoe duur zijn ze? 
Hoe zijn ze geïntegreerd in het business model? 
Welk type relatie geeft jouw doelgroep de voorkeur aan? 



INKOMSTEN

Voor welke waarde zijn klanten bereid te betalen? 
Waar betalen ze momenteel voor? 
Hoe betalen ze? 
Hoe zouden ze het liefste betalen? 
Hoeveel draagt elke inkomstenstroom bij aan de totale
inkomsten? 



KEY RESOURCES

Welke assets zijn nodig voor de 
waardepropositie 
distributiekanalen 
klantrelaties  
inkomstenstromen



KERNACTVITEITEN

Wat zijn de belangrijkste dingen die je als onderneming moet
doen om ervoor te zorgen voor de waardepropositie? 
De distributiekanalen, klantrelaties en inkomstenstromen?



Wie zijn je partners of kernleveranciers? 
Welke key resources halen we bij deze partners en welke
kernactiviteiten voeren ze uit?

KEY PARTNERS



KOSTEN

Wat zijn de meest belangrijke kosten van je business model?
Welke key resources kosten het meest? 
Welke kernactiviteiten kosten het meest?



Als je alles hebt ingevuld dan kun je de
volgende rebus invullen

SAMENGEVAT



HELPT DIE 

NEGATIEVE VERMIJDEN
(WERKWOORD)

POSITIEVE UITKOMST
(WERKWOORD)
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KLANTSEGMENT TAKEN OM

TE DOEN

DOOR
GEEN

EN



MIJN
PRODUCT &

SERVICE

HELPEN
KLANT-

SEGMENT

DIE 
TAKEN OM
TE DOEN

DOOR
GEEN

NEGATIEVE VERMIJDEN
(WERKWOORD)

EN

POSITIEVE UITKOMST
(WERKWOORD)

Website's ondernemers
hun bedrijf 

willen promoten

kostbare tijd te verspillen
door zelf het wiel uit te vinden

samen te leren hoe je het een website
bouwt, zodat je zelfstandig later de

website makkelijk kan beheren.



REACTIES

In het echt invullen?
Op Marketingster.nl is het model te

downloaden. Hij staat klaar op de
homepage, tot snel.

Marketingster.nl

Klik op 'Download'

Veel succes


