
Jouw idee
Je hebt een goed idee, werkt nu op basis van 
‘uurtje-factuurtje’ en wilt jouw talent omzetten 
naar een ander businessmodel om betere 
resultaten te bereiken. Hier start de weg naar 
een winstgevend businessmodel.

Stap 2. Kernwaarden, missie en strategie 
Welke toegevoegde waarde kan jij bieden aan 
je potentiële klanten? Als je een probleem bij 
jouw klanten op kan lossen, wat jij zelf ook leuk 
vindt om te doen, creëer je (meer)waarde.

Stap 3. Klanten, klantrelaties en kanalen
Wie zijn jouw klanten en waar kan je ze vinden? 
Wees hierbij zo specifiek mogelijk, baken je 
doelgroep zo veel mogelijk af. 
Wat voor relaties bouw jij op met je klanten? 
Welke kanalen ga je inzetten om je klanten te 
bereiken?

Stap 9. Leiderschap
Ga je leidinggeven in jouw 
onderneming en aan wie? Hoe geef 
je leiding en hoe doe jij dit?

Stap 4. Kernactiviteiten
Welke producten/diensten vervullen behoeften 
van je klant? Welke activiteiten voer je uit om dit 
te realiseren? Met welke middelen?

Stap 6. Strategische partners
Wie zijn de partners waar je mee samen wilt 
werken en hoe dragen ze bij aan jouw succes?

Stap 5. Verdienmodel
Welk verdienmodel kies je? Welke prijzen 
horen daarbij? Zonder een goed 
verdienmodel is winstgevend worden niet 
mogelijk. Zijn jouw klanten bereid om te 
betalen voor jouw toegevoegde waarde? Hoe 
onderscheid je jezelf? 

Stap 1. Money mindset
Heb jij de juiste mindset om succesvol te zijn? 
Om prijzen te vragen die je waard bent?

Stap 8. Risico’s
Welke risico’s neem je met jouw 
onderneming? Kan je dit 
afdekken en zo ja, hoe?

Stap 10. Doel
Stel een financieel doel 
(per maand, per jaar).

Stap 7. Kosten en opbrengsten
Hoe ziet je financiële plaatje eruit? Maak een 
overzicht van je kosten en opbrengsten. Is 
jouw businessmodel winstgevend of liggen 
er nog kansen om je resultaten te 
verbeteren?

Succes!

BIZZ Road Map  
Van idee naar winstgevend business model
De kracht van een sterk business model is de basis voor jouw business 
succes. Een business model maakt van een goed idee een winstgevende 
onderneming. Een business model is de basis structuur van je 
onderneming met de diensten/producten die je creëert om uiteindelijk 
winstgevend te zijn. 
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