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Managementtools in de praktijk? 



Klassiek Business Model: verdienmodel focus op maximale 
winst en de wijze waarop je dit doet (hoe: welke producten en 

diensten voor welke klanten) en niet waarom je dit doet

‘Klassiek’ business model 



Waardecreatie

Waardepropositie 

Waardelevering

Waardecaptatie 



“Duurzaam” businessmodel

Duurzaam business model: zijn de economische activiteiten 
gekoppeld aan de impact op sociale en ecologische omgeving…



Kenmerken “duurzaam” businessmodel

• Door koppeling  => BM zijn meer complex, maar nog steeds 
belonend omdat ze (sneller) nieuwe markten helpen vinden, nieuwe 
inkomstenstromen/opportuniteiten en partnerschippen

• Eigenschappen:
1. Passen 3P (triple bottom line)/5P (SDG) logica toe

2. Actieve Stakeholders (co-creatie) ipv “passieve” klant/shareholder

3. Bedrijfsdoelen worden opzettelijk in BM ingebed (het waarom!)

4. Passen systeemdenken toe bij oplossen problemen (ipv product/proces 
denken)

5. Hanteren totale life-cycle benadering/CE denken

6. Gebruiken breder waarde/kapitaal concept (“goed” voor 
maatschappij/milieu  incl. keten)

7. BM gebaseerd op holistisch concept waarde creatie en waarde 
destructie







Hoe aan de slag? 



Inzetten op een groene waarde 
propositie

• Wat? Leveren van 
meervoudige waarde aan 
klanten

• Hoe? Co-creatie en –
destructie met 
stakeholder, inzetten op 
niche “groene” producten 
(eco–effectief)

• Bv. Fairtrade-, bio-, gezond 
of ecologisch afbreekbaar 
product; maar bv ook 
plantaardige Derbipure
zonder bitumen



Inzetten op vergroening van de waarde 
creatie 

• Wat? 
• Groene,  nagroeibare of 

gerecycleerde materialen
en grondstoffen, energie,…

• Processen aanpassen, over 
hele waardeketen

• Hoe? Van lineair naar Circulair 
business model

• Bv. CO2-neutrale server 
gebruiken, afval als grondstof,…

(cfr. Vlaanderen circulair)  



Inzetten op vergroening van de waarde 
levering

• Wat? Community building 
ipv klantenbinding

• Hoe? “verrijkende” en 
wederkerige relaties voor 
alle partijen met impact op 
consumptiegedrag en
klantenbeleving 

• Bv. korte ketens en lokale 
productie en consumptie 
zoals: voedselteams, 
stadslandbouw, To-Good-
To-Go, ‘Ik koop Belgisch’, 
Patagonia, …



Inzetten op innovatieve 
verdienmodellen 

• Wat? Nieuw verdienmodel met 
respect grenzen (“donut”)

• Hoe? Inbedden van het 
“Waarom/purpose” in BM

• Bv. Fractional ownership: gedeeld 
bezit van bepaalde assets 
(deeleconomie)

• Bv. Product-als-dienst-model bv. 
Cambio/ Poppy ; maar ook digitale 
(deel)platformen bv. Digitisation: 
omzetten van de verkoop van fysieke 
producten in online diensten



Vergroenen in de praktijk? 

Tijdshorizon strategische plannen 
(vraag gesteld in 2018):

20 % heeft (M)LT plan (>5 j)
45% plant op KT (1 à 2j)
10% plant op zeer KT(<1j) of heeft 
geen plan



Minimaal aan 2 “knoppen” draaien om échte businessmodelinnovatie/transfor-
matie te krijgen ipv enkel optimalisatie (~ 1 knop draaien = innovatie op 
product- of procesniveau)

Groene businessmodeltransformatie 


