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C a n v a s  B u s i n e s s  M o d e l
Creëren van een Canvas 
Business Model helpt je 
v o o r b e r e i d e n o p h e t 
werken als ZZP’er of het 
starten van een eigen 
bedrijf.  

In een aantal stappen alle 
ingrediënten voor een 
helder ondernemersplan in 
één overzicht.
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Een businessmodel beschrijft de grondgedachte van hoe een organisatie waarde creëert, 
levert en behoudt. Het waarom, het hoe en het wat. Of je nu als ZZP’er of als (klein) bedrijf 
werkt, een dienst levert of een product maakt: je levert altijd iets van waarde voor de 
ander.!!
Wanneer je een businessmodel gaat maken, denk je dus na over alle aspecten die aan 
bod moeten komen in je ondernemingsplan of andere zaken zoals de manier waarop je je 
wilt inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dus voor dat je de stap maakt om een 
bedrijf te starten of als ZZP’er te werken.  !
In deze leergang is gekozen voor het Canvas Businessmodel. Dit model bestaat uit 9 
bouwstenen. Je krijgt het model op een A3 zodat je de ruimte hebt om je opmerkingen en 
informatie te noteren. De bouwstenen hebben allemaal een andere benaming, deze zijn 
vooral in het begin even lastig om te gebruiken, het moet echt even wennen. Wat de 
bouwstenen betekenen staat in deze module uitgelegd. De volgorde waarin je aan de 
bouwstenen werkt maak niet uit, als alles maar aan bod komt en het is het handigst om 
de bouwsteen ‘Kostenstructuur’ als laatste te vullen, omdat je hierbij de informatie uit de 
andere bouwstenen nodig hebt. !!
Bij alle bouwstenen vind je tips en links.  !
Wel willen we je speciaal wijzen op !

http://www.ikwordzzper.nl/ !
onmisbaar als je je aan het oriënteren en starten bent. !!
Ook handig !

https://www.ikgastarten.nl !
hier biedt de Rabobank veel informatie, bijvoorbeeld een heel handig format voor een 
ondernemersplan. !!! !

http://www.ikwordzzper.nl/
https://www.ik
http://gastarten.nl


! Wat is een business 
model? 

Een businessmodel 
beschrijft de grondgedachte 
van hoe een organisatie 
waarde creëert, levert en 
behoudt. Het waarom, het 
hoe en het wat. Het Canvas 
Business Model is een idee 
van Alex Osterwalder. 

www.alexosterwalder.com 

Uitwerken van het 
Canvas Business Model 
voor een ZZP’er 

Door werken aan het Canvas 
Business Model doorloop je 
alle stappen die nodig zijn 
bij de voorbereiding van het 
starten van je onderneming.  

Je krijgt praktische tips en 
leert wat er nodig is om als 
ZZp’er te kunnen starten.

Het Canvas Business Model 

Het Canvas Business Model bestaat 
uit negen bouwstenen die op een 
logische en samenhangende manier 
laten zien hoe een bedrijf geld wil 
verdienen. Het maakt niet uit of dit 
bedrijf nu uit één persoon bestaat of 
uit een directie met tientallen 
medewerkers. 

De negen bouwstenen omvatten de 
vier hoofdgebieden van een 
onderneming: klanten, aanbod, 
infrastructuur en financiële 
levensvatbaarheid. Een goed 
businessmodel is als een blauwdruk, 
een model dat je iedere keer weer er 
bij pakt wanneer je een beslissing 
met betrekking tot je bedrijf wilt 
nemen. 

De negen bouwstenen zijn: 

Klantsegmenten 
Waardeproposities                     
Kanalen                                         
Klantrelaties         
Inkomstenstromen                  
Key Resources       
Kernactiviteiten                       
Key Partners           
Kostenstructuur 

Op de volgende pagina’s leer je 
de betekenis.

Waarom ‚Canvassen’ ? 

De kracht van Canvas 

Canvassen op papier (of poster!) 
kunnen bijna overal gemakkelijk 
worden gemaakt en gebruikt. Het 
uitwerken voedt de creativiteit, 
bevordert idee-vorming. Maak 
eens een Canvas op meterslang 
papier met een aantal mensen 
tegelijk en zie het effect! 

http://www.alexosterwalder.com
http://www.alexosterwalder.com
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k l a n t s e g m e n t e n  &  
w a a r d e p r o p o s i t i e s

Klantsegmenten 

Centrale vraag: 

Voor wie creëer ik waarde? Wie zijn mijn belangrijkste 
klanten? 

De bouwsteen ‚klantsegmenten’ beschrijft de groepen 
mensen of organisaties die je als ZZP’er wilt bereiken 
en bedienen.  

Klanten vormen het hart van elk businessmodel. 
Zonder klanten overleef je niet als ondernemer.  

Het is belangrijk een keuze te maken wie je doelgroep 
is en deze goed te beschrijven.  

Natuurlijk kun je verschillende doelgroepen bedienen, 
maar, het is belangrijk om precies te weten wat voor 
hen belangrijk is, wie ze zijn, wat ze willen. Wanneer 
doelgroepen te veel van elkaar blijken te verschillen, 
kan het handig zijn om eens na te denken of je dan 
wel alle klanten kunt/wilt bedienen en zo ja, dan kan 
het slim zijn om een businessmodel per klantgroep te 
beschrijven. 

Waardeproposities 

Centrale vraag: 

Welke waarde lever ik aan de klant? Welk probleem van de 
klant help ik oplossen? In welke klantbehoefte voorzie ik? 
Welke dienst bied ik aan? 

Als ZZP’er wil je dat een klant voor jou kiest. Het is 
belangrijk dat het verschil niet alleen in de prijs zit, maar 
dat je echt onderscheidend bent in je manier van werken. 
Je passie, je drijfveer, is ook een onderscheidende factor. 
Ook je manier van werken of de materialen die je gebruikt 
kunnen zorgen dat je opvalt, dat je net dat extra biedt wat 
een ander laat liggen. 



  Tips bij het uitwerken 

Bouwsteen Klantsegmenten 

Bedenk wie je droomklant is. Beschrijf 
tot in de details voor wie je wilt werken. 
Wat wil de klant? Kijk nog eens naar de 
centrale vraag bij de beschrijving van dit 
segment en ga aan de slag. 

Enkele voorbeeldvragen: 

• Waar woont hij? 

• Wat is belangrijk voor hem? 

• Welke leeftijdsklasse? 

• Zijn inkomen? 

• Wat is zijn behoefte? 

!
Bouwsteen Waardeproposities 

Kijk naar jezelf, je product, je dienst 
door de ogen van een klant: wat krijgt 
de klant vanaf het eerste contact tot de 
factuur.  

Wat maakt dat de klant jou, je dienst, je 
bedrijf in wil schakelen? 

Tip: vraag aan potentiële klanten wat zij 
graag zouden willen. Hoe maak jij het 
verschil? 
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https://www.ikgastarten.nl/verkoop/
acquisitie/1328-acquisitie-voor-zzpers-
hoe-vindt-u-uw-klanten.html 

http://www.mkbservicedesk.nl/7967/
hoe-vind-mijn-eerste-klanten.html 

http://www.acquisitie.org/acquisitie/
acquisitiegesprek/voorbeeld/ 
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k a n a l e n  &  
k l a n t r e l a t i e s

Kanalen 

Centrale vraag: 

Hoe bereik je je klanten? Welke kanalen werken het beste 
voor je doelgroep? Welke zijn het meest kosten- efficiënt ?  

Het is belangrijk om te weten hoe je (potentiële) klanten 
het beste bereikt. Meestal is één kanaal te eenzijdig en 
werkt een mix het beste. Ook hangt het af van de fase 
waarin je bent in je relatie met je klant, sta je nog aan het 
begin of ga je evalueren?  

Behalve het maken van reclame op papier kun je ook 
gebruik maken van sociale media als LinkedIn, Facebook 
en Twitter. Houd wel de kwaliteit van je product in de 
gaten: vooral via de sociale media worden klachten en 
complimenten snel de wereld ingestuurd. 

Klantrelaties 

Centrale vraag: 

Wat voor soort relatie verwacht je doelgroep dat je met ze 
aangaat en onderhoudt? Zijn er al relaties met de 
doelgroep? Hoe duur is het?  

Het maakt verschil of je een product aanbiedt of 
persoonlijke hulp. Bij een product denk je na over 
bijvoorbeeld een helpdesk of telefonische bereikbaarheid.  

Bij een persoonlijke dienst is de relatie gebaseerd op 
menselijke interactie.  

Je kunt ook samen met je klant (voor een deel) je product 
of dienst ontwerpen, dit wordt ook wel co-creatie 
genoemd. 



 

Bouwsteen Klantrelaties  

Hoe houd j e he t b i j voo rbee ld 
professioneel en toch betrokken 
wanneer je een persoonlijke dienst 
levert? 

Wanneer je samen met de klant je 
dienst of product ontwerpt, waar liggen 
dan de mogelijkheden en de grenzen?

Tips bij het uitwerken 

Bouwsteen Kanalen 

• Hoe bereikt het product, dienst de 
klant?  

• Via welke communicatie en distributie 
kanalen willen de klanten worden 
bereikt?  

• Welke kanalen sluiten het beste aan op 
het profiel de klant? Wat past? 

• Is dat persoonlijk, via een instelling, 
een website, een folder?  

• Welke eisen stelt de klant aan de 
manier waarop hij zijn diensten 
ontvangt?  

• Hoe sluiten je het beste aan bij 
g e b r u i k e l i j k e ( d a g e l i j k s e , 
wekelijkse,maandelijkse) routines van 
klanten?  

• Welk kanaal gebruik je wanneer? 

• Hoe creëer je aandacht voor je product 
en dienst? 

• Hoe laat je je klant je product of dienst 
beoordelen? 

• Op welke manier kan de klant je 
product of dienst aanschaffen? 

• Op welke manier lever je je product of 
dienst? Langs welke kanalen? 

• Hoe bied je klantensupport na afloop? 
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http://www.frankwatching.com/archive/
2 0 1 3 / 0 9 / 2 4 / c o - c r e a t i e - v i j f -
succesverhalen-van-retailers/ 

http://www.oceantree.nl/co-creatie/co-
creatie-voorbeelden  

http://socialmediablog.nl/social-media-
campagne/ 

http://www.b2bcontact.nl/magazine/
hoe-bereik-ik-mijn-klanten-met-youtube-
video-advertenties/ 

http://www.frankwatching.com/archive/2013/09/24/co-creatie-vijf-succesverhalen-van-retailers/
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http://www.b2bcontact.nl/magazine/hoe-bereik-ik-mijn-klanten-met-youtube-video-advertenties/


! i n k o m s t e n s t r o m e n  
&  k e y  r e s o u r c e s
Inkomstenstromen  

Centrale vraag: 

Voor welke waarde is de klant echt 
bereid te betalen? Voor wat betalen zij 
op dit moment? Hoe betalen zij op dit 
moment? Wat zouden ze het liefst 
betalen? Wanneer je verschillende 
doelgroepen bedient: hoeveel draagt 
elke inkomstenstroom bij aan de totale 
inkomsten?  

Bepaal in ieder geval of je te maken 
hebt met: 

• inkomsten d ie voortv loe ien u i t 
eenmalige klantbetalingen 

• t e r u g k e r e n d e i n k o m s t e n d i e 
voo r tv l oe i en u i t aanhoudende 
b e t a l i n g e n o m o f w e l e e n 
Waardepropositie aan klanten te 
leveren ofwel klantsupport te bieden 
na afloop. 

of beiden? 

!

Key Recources  

Centrale vraag: 

Welke Key Resources vereisen de 
W a a r d e p r o p o s i t i e s ? D e 
distributiekanalen? De klantrelaties? 
Inkomstenstromen? 

Elk businessmodel vraagt Key Resources, 
dit zou je ook ‚ingrediënten’ kunnen 
noemen.  

Wanneer je een product levert, heb je te 
maken met fysieke resources, zoals 
product ie fac i l i te i ten , gebouwen, 
machines. Wanneer je een dienst levert 
in de zorg bijvoorbeeld, is het belangrijk 
dat je bepaalt hoe je je kennis en 
ervaring up-to-date houdt of een auto.



  Tips bij het uitwerken 

Bouwsteen Inkomstenstromen 

Prijszettingsmechanismen 

Bedenk of je te maken hebt met een 
vaste prijszetting of een dynamische 
prijszetting. Een vaste prijszetting wordt 
bijvoorbeeld ingegeven doordat het door 
de overheid wordt bepaald dat er een 
bepaald bedrag mag worden gevraagd 
voor een dienst (bijvoorbeeld taxi) en 
een dynamische prijszetting heeft 
m e e s t a l t e m a k e n m e t e e n 
onderhande l ing tussen k lant en 
leverancier, een veiling of op basis van 
vraag en aanbod. 

Welk uurtarief past er bij door jouw 
geleverde diensten? Vraag collega’s die 
hetze l fde doen om adv ies . Een 
opdrachtgever betaalt in de regel graag 
wat meer voor kwaliteit. Natuurlijk staan 
tarieven op dit moment onder druk. Toch 
is het aan te raden om niet zo maar 
akkoord te gaan met een uurtarief dat 
onder de reguliere marktprijs ligt of niet 
past bij je opleiding of wat een 
werknemer in het zelfde vakgebied als 
salaris zou krijgen. 

!
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Bouwsteen Key Recourses 

Zet goed op een rijtje wat je allemaal 
nodig hebt. Wees bij het opstellen van je 
plan niet te ‚zuinig’ en durf te investeren. 

Praat eens met mensen die ook als 
ZZp’er zijn begonnen. Wat hadden zij in 
het begin nodig? 

!

Om te starten heb je soms financiering 
nodig. ook hier kan de website 
www.ikwordzzper.nl uitkomst bieden. 
Hier vind je bijvoorbeeld dat niet alleen 
een bank voor financiering kan zorgen, 
denk ook eens aan crowdfunding of 
microfinanciering.  

!
Verder vind je daar ook een handige 
module om een uurtarief te bepalen.  

!
Denk ook aan de belasting. Reserveer 
tijdig inkomstenbelasting. Meestal komt 
de eerste aanslag pas na anderhalf jaar. 
Wanneer je zo’n 40%  van je bruto 
omzet als buffer spaart, kom je meestal 
goed uit. Ook heb je als starter meestal 
wat a f t rekposten. Laat je goed 
adviseren. 

!
Op www.ikwordzzper.nl staat een ‚Netto 
Besteedbaar Inkomen Calculator’. Met 
deze calculator krijg je een beeld van 
welk bedrag nodig is voor de belasting 
en welk bedrag je kunt uitgeven. 

!
!
!
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http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/
connect/bldcontentnl/belastingdienst/
z a k e l i j k / o n d e r n e m e n /
bedrijfskosten_en_investeren/

http://www.ikwordzzper.nl
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k e r n a c t i v i t e i t e n  &  
k e y p a r t n e r s
Kernactiviteiten 

Centrale vraag: 

W e l k e k e r n a c t i v i t e i t e n v e r e i s e n m i j n 
Waardeproposit ies? Mijn distr ibut iekanalen? 
Klantrelaties? Inkomstenstromen? 

Deze bouwsteen beschrijft de belangrijkste dingen die 
een bedrijf moet doen om te zorgen dat zijn 
businessmodel werkt. 

Kernactiviteiten kunnen in drie categorieën worden 
ingedeeld 

1. Productie 

Hangt samen met het ontwerpen, maken en leveren 
van een product in substantiële hoeveelheden en/of 
superieure kwaliteit. Productiemodellen domineren de 
businessmodellen van productiebedrijven. 

2. Probleemoplossing 

Het aandragen van nieuwe oplossingen voor 
individuele klantproblemen. Het grootste deel van de 
activiteiten van adviesbureaus, thuiszorginstellingen 
en andere dienstenorganisaties bestaat gewoonlijk uit 
probleemoplossende activiteiten. Een businessmodel 
voor zo’n organisatie of ZZP’er vraagt om activiteiten 
zoals kennismanagement en continue training. 

3. Platform/netwerk 

Kernactiviteiten uit deze categorie hebben betrekking op 
platform-management, serviceverlening en platform-
promotie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Marktplaats of E-
bay. 

!
 Keypartners 

Centrale vraag: 

Wie zijn je Key Partners? Wie zijn je kernleveranciers? 
Welke Key resources haal je bij een partner? Welke 
kernactiviteiten voeren je partners uit? 

Er zijn allerlei redenen om partnerschappen aan te gaan. 
Bijvoorbeeld om risico’s te beperken of dat het niet 
mogelijk is een dienst of product helemaal zelf te leveren. 
Bijvoorbeeld een ZZP’er in de thuiszorg die een 
fysiotherapeut als keypartner heeft en een oud-collega die 
haar kan vervangen bij ziekte.  

Zo optimaliseer je je businessmodel en kun je risico’s 
beperken. 



Tips bij het uitwerken 

Bouwsteen Kernactiviteiten 

Wees scherp in het omschrijven binnen 
welke categorie je kernactiviteiten 
vallen. 

!
!
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Bouwsteen Key Partners 

Er zijn vier verschillende soorten 
partnerschappen te onderscheiden: 

• Strategische alliantie tussen niet-
concurrenten 

• Strategische partnerschappen tussen 
concurrenten 

• Joint ventures om nieuwe producten 
en diensten te ontwikkelen 

• Kope r - l e ve ranc i e r r e l a t i e s om 
betrouwbare leveranties te waarborgen 

Bedenk wat je wilt en wat je helpt. Heb 
je bijvoorbeeld een concurrent nodig om 
je diensten te kunnen blijven leveren bij 
drukte of ziekte? En wat spreek je dan 
met elkaar af? 

Ook een accountant of boekhouder kan 
een Key Partner zijn: voer regelmatig, 
bijvoorbeeld iedere drie maanden,  
gesprekken met je accountant. Zo kan er 
op  tijd worden bijgestuurd. 
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http://www.samenwerkentussenorganisaties.nl/
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K o s t e n s t r u c t u u r

Kostenstructuur 

Centrale vraag: 

Wat zijn de belangrijkste kosten binnen je businessmodel? 
Welke Key resources zijn het duurst? Welke kernactviteiten 
zijn het duurst? 

Het creëren ven leveren van waarde, het onderhouden van 
klantrelaties en het genereren van inkomsten brengen 
allemaal kosten met zich mee.  

Je hebt hier te maken met vaste kosten, zoals bijvoorbeeld 
het leasen van een auto en variabele kosten zoals het 
volgen van een training of opleiding om te blijven 
professionaliseren. 

Tips bij het uitwerken: 

Bouwsteen kostenstructuur 

Bereken de kosten nadat je de Key Resources, 
Kernactiviteiten en Key Partners hebt beschreven. 

Vergeet bij het opstellen van je kosten niet de 
verzekeringen en het investeren in een pensioen. 

!
!
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http://economietrainer.nl/hoe-bereken-je-de-
nettowinst/

http://economietrainer.nl/hoe-bereken-je-de-nettowinst/
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