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Voorwoord en algemene leeswijzer 

 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt de handleiding “Evidence-based ontwikkelen van business modellen voor het valoriseren 

van innovatieve sensortechnologie” die studenten tijdens hun stage- of afstudeerproject kunnen 

gebruiken om onderbouwde business modellen te ontwikkelen. Deze handleiding is ontwikkeld in het 

kader van het ID3AS-project onder supervisie van lector Sensortechnologie dr.ir. Heinrich Wörtche. 

Graag wil ik Heinrich Wörtche, programmamanager Joke Bruining, en Jan Klerken bedanken voor de 

inspirerende en leuke opdracht om deze handleiding te schrijven.  

Het doorlopende voorbeeld in deze handleiding is geïnspireerd op meerdere afstudeer-onderzoeken aan 

de Hanzehogeschool Groningen. Opeenvolgende afstudeerders hebben een business model ontwikkeld 

voor de toepassing van innovatieve technologie om de transitie naar hernieuwbare energieproduktie in 

een circulaire economie te versnellen. Graag wil ik ook alle ondernemers en intra-preneurs van 

verschillende organisaties bedanken, die deze afstudeerders hebben geholpen met hun expertise, 

netwerk en adviezen. Dat heeft het afstuderen voor deze studenten niet alleen tot een levendig en 

leerzaam traject gemaakt; ook zorgt deze betrokkenheid van het werkveld voor een relevant 

eindproduct: een business model dat mede gebaseerd is op actuele ondernemersinitiatieven, expertise 

en inzichten uit de praktijk. 

 

In de instructieparagrafen van deze handleiding staat daarom steeds centraal hoe de studenten een 

projectconsortium kunnen informeren en laten meedenken, adviseren en meebeslissen in alle fasen van 

business model development. De studenten worden, als eerste doelgroep van deze handleiding, daarom 

aangesproken in hun rol als business developer voor een projectconsortium. 

Terwijl dit bedoeld is om de relevantie voor een projectconsortium van het business model  te vergroten, 

hebben de studenten echter ook te maken met eisen van methodologische grondigheid van hun business 

model. 

Aan de Hanzehogeschool ontwikkelen veel studenten een business model voor bijvoorbeeld een 

ID3AS-project als stage- of afstudeeropdracht. Aangezien zij dan aan kwaliteitscriteria uit de 

methodologie van toegepast praktijkgericht onderzoek moeten voldoen, beschrijven de paragrafen met 

theoretische uitleg welke theorieën, modellen, methoden, begrippen en criteria relevant zijn per fase 

van business model development.  

Deze handleiding beoogt daarom de studenten te leren hoe zij in hun business model ontwikkeling 

kunnen voldoen aan zowel “relevance and rigour”. De rapportage over het business model moet twee 

doelgroepen kunnen bedienen: projectconsortia van bedrijven die op zoek zijn naar een kansrijk 

business model in de praktijk, en docenten en beoordelaars vanuit de Hanzehogeschool die eisen stellen 
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aan het eindproduct, de onderbouwing en rapportage van een business model als produkt waarmee 

getoetst kan worden of studenten bepaalde competenties bezitten, zoals onderzoekend vermogen, 

creativiteit en innovativiteit. 

 

Wie als lezer wil meedenken over hoe dit doel nog beter kan worden bereikt door aanvullingen of 

verbeteringen van deze handleiding, of andere kansen ziet voor waardecreatie met deze handleiding, 

nodig ik daarom uit om contact op te nemen. 

 

Groningen, juni 2020, 

 

Annet Jantien Smit 
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Leeswijzer voor studenten 

 

Beste student, 

 

You got a nice job! Voor een ID3AS- projectconsortium mag jij, als business developer in opleiding, 

een kansrijk business model ontwikkelen in het kader van je opleiding aan de Hanzehogeschool. Deze 

handleiding gaat je helpen om een relevant en bruikbaar business model te ontwikkelen voor de praktijk 

van je opdrachtgever, het ID3AS- projectconsortium, dat ook voldoet aan de eisen voor stage- en 

afstudeeronderzoeken vanuit je opleiding. Je business model ontwikkeling moet daarom voldoen aan 

zowel “relevance and rigour”: een relevant eindproduct, dat grondig is onderbouwd.  

In deze handleiding zijn de hoofdstukken daarom als volgt opgebouwd: De X.1 paragrafen met 

theoretische uitleg beschrijven welke theorieën, modellen, methoden, begrippen en criteria relevant zijn 

per fase van business model development. Deze theoretische uitleg is gebaseerd op zowel de startup-

literatuur als methodologiehandboeken. De X.2 paragrafen geven concrete instructies over hoe je in 

deze fase van business development te werk gaat. De X.3 paragrafen beschrijven welke producten dit 

oplevert en hoe je het ID3AS- projectconsortium betrekt in het meedenken, adviseren en meebeslissen 

over het business model. Als je deze handleiding goed gebruikt, heb je een kansrijk en onderbouwd 

business model voor je opdrachtgever; en een beroepsproduct en afstudeerrapport voor je opleiding 

ontwikkeld.  

 

De basis van deze handleiding is de volgende visie op ondernemerschap en business model 

ontwikkeling. Een populaire definitie van ondernemerschap is “kansen zien en kansen pakken om 

nieuwe waarde te creëren”1. In de studentenopdrachten voor verschillende projecten zien de betrokken 

ondernemers en consortia van bedrijven steeds een kans: bijvoorbeeld het gebruiken van een 

innovatieve sensortechnologie in de zorg, de maakindustrie of de landbouw. 

Tussen “kansen zien en kansen pakken” zit de fase van “kansen onderzoeken”: Juist hiervoor gaan jullie 

als studenten goed onderbouwde, korte verkenningen uitvoeren voor de opdrachtgevers van de 

projecten. Deze verkenning van kansen ga je concretiseren door het ontwerpen van een onderbouwd 

businessmodel. 

Veel produkten en diensten rondom een nieuwe technologie kunnen namelijk technisch gezien wel 

worden ontwikkeld, maar het is onzeker of er een marktvraag bestaat en of op de lange termijn een 

kostendekkende bedrijfsvoering mogelijk is. “The question is not: Can it be built? The question is: 

Should it be built?2 In onze projecten gaan we de kansen concretiseren door het onderzoekend 

ontwikkelen van een business model. 

 
1 Stam (2012). 
2 Ries (2011). 
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Deze ID3AS-projecten richten zich op het verminderen van onzekerheid over een geïdentificeerde kans: 

De vraag is of een nieuw product of dienst met gebruik van een innovatieve (sensor)technologie kans 

van slagen maakt. Jij als student-business model developer gaat deze kans onderzoeken voor je 

opdrachtgever: een startup. 

Deze ID3AS-projecten zijn feitelijk start-ups. Start-ups definiëren we als “a human institution designed 

to create a new product or service under conditions of extreme uncertainty”3. Startups hebben allerlei 

verschijningsvormen: Silicon Valley-style start-ups, corporate start-ups, nieuwe business units binnen 

bedrijven, of project-based ventures zoals geïnitieerd door ID3AS-projectconsortia. Overal zien mensen 

kansen, of ze nu ondernemers zijn of intrapreneurs binnen bedrijven.  

We gebruiken in deze handleiding “Evidence-based ontwikkelen van business modellen voor het 

valoriseren van innovatieve (sensor)technologie” daarom theorieën en modellen uit de start-up-

literatuur. Deze modellen en werkwijzen uit de start-up-literatuur zijn geschikt om een business model 

onderzoekend te ontwikkelen middels ontwerpgericht onderzoek en te onderbouwen met de opgedane 

kennis uit je eigen deelonderzoeken. Het Business model canvas en het Value Proposition Canvas van 

Osterwalder zijn overigens niet alleen gebaseerd op professionele literatuur, maar ook op 

wetenschappelijk onderzoek door Christensen en het proefschrift van Osterwalder4. 

Tegelijkertijd komt het vaak voor dat jij als student dit business model ontwikkelt als stage- of 

afstudeeropdracht. Daarom gebruiken we ook methoden, begrippen en criteria uit de methodologie van 

toegepast praktijkgericht onderzoek, zodat je met de rapportage over het business model twee 

doelgroepen kan bedienen: Het projectconsortium van bedrijven en je beoordelaars vanuit de 

Hanzehogeschool. 

 

Aandachtspunten voor coaches van studenten en studententeams in ID3AS-projecten 

Per hoofdstuk bestaat paragraaf 2 uit een werkinstructie voor studenten. Hierbij wordt vaak gevraagd 

om de bevindingen op basis van deze instructie te presenteren aan de leden van het projectconsortium. 

Niet alle studenten of –teams zijn echter goed in staat om zelfstandig zo’n gesprek met een groep 

professionals voor te zitten, zodat de benodigde input van deze groep wordt opgehaald bij een 

presentatie. 

Daarom is het vaak nuttig om als coach mee te gaan en mee te denken met zowel de leden van het 

projectconsortium (wat bedoelen ze precies? zijn we het eens?) en het studententeam (waar willen we 

deze keer informatie en feedback op krijgen, hoe zorgen we dat dit op de juiste plek in de rapportage 

komt?) 

Ik wens jullie allen veel plezier met het ontwikkelen van een business model ! 

 
3 Ries, 2017,p. 4 
4 Osterwalder (2004), Christensen et al. (2016). 
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1. Methodologie: Hoe ontwikkel je een evidence-based business model middels ontwerpgericht 

onderzoek? 

 

1.0 Lees- en werkwijzer bij dit hoofdstuk 

Dit eerste hoofdstuk beschrijft de methodologie van design thinking, ontwerpgericht onderzoek en 

evidence-based practice, die je zal gebruiken bij het onderbouwd ontwikkelen van een business model. 

Je leert ook hoe je hoofd- en deelvragen kunt opstellen voor je onderzoeksplan. Wat een business model 

precies is, is het onderwerp van hoofdstuk 2.  

 

 “Onderbouwd ontwikkelen” betekent dat je je business model ontwikkelt op basis van testen van je 

ideeën voor een business model , en daarvoor zelf kleine onderzoekjes doet (business experiments). Je 

verzamelt dus gegevens: “Evidence”, ofwel: je ontwikkelt een evidence-based business model. 

Kennis van de methodologie van design thinking, ontwerpgericht onderzoek en evidence-based practice 

is belangrijk om een aantal praktische redenen.  

Ten eerst als leidraad voor je methodologiehoofdstuk, als je dit rapport schrijft in het kader van een 

stage of afstudeerproject. Soms mag je binnen je opleiding geen design thinking gebruiken als 

methodologie, maar wel ontwerpgericht onderzoek. Dan is het belangrijk uit te leggen wat jij precies 

doet, en waarom dit voor jouw project geldt, en waarom design thinking oók een vorm van evidence-

based practice is.  

Ten tweede dien je goed te begrijpen wat het verschil is tussen onderbouwd ontwikkelen van een 

business model middels ontwerpgericht onderzoek, en het “invullen” van een business model canvas 

met je eigen of andermans ideeën over de verschillende componenten van een business model. Dat 

“invullen” is een veelgehoorde kritiek van docenten en toetsingscommissies op afstudeeropdrachten 

voor een business model. Je moet dus goed kunnen uitleggen waarom je niet slechts een canvas invult, 

maar juist een business model kan onderbouwen: Je geeft aan waarom jouw business ideeën (over hoe 

je een specifieke technologie op de markt kan brengen) een grotere kans van slagen hebben dan als je 

zomaar een business model “invult” met ideeën die je niet hebt getest. 

 

In 1.1 leer je wat de methodologie van design thinking, ontwerpgericht onderzoek en evidence-based 

practice is, en hoe je hoofd- en deel-onderzoeksvragen voor dit type ontwerpgericht onderzoek 

formuleert.  

Op basis van de werkinstructie van 1.2 ga je hoofd- en deel-onderzoeksvragen voor je eigen business 

model formuleren. Dit zijn nog zeer voorlopige vragen, die je zal specificeren na een grondige 

verkenning van het project in gesprek met het consortium van betrokken bedrijven. Je rapporteert je 

methodologie en hoofd- en deel-onderzoeksvragen in een kort memo volgens de instructie in 1.3. Deze 

notities vormen later input voor je rapport, maar zijn nu al belangrijk om op één lijn te komen met je 

afstudeer- of stagebegeleider.  
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1.1 Korte uitleg5 

Design thinking en ontwerpgericht onderzoek zijn beide een vorm van toegepast ontwerpgericht 

onderzoek in de interventiecyclus. Bachelor-studenten zullen vooral design thinking en ontwerpgericht 

onderzoek gebruiken. Zowel design thinking als ontwerpgericht onderzoek zijn een vorm van evidence-

based practice, al verschillen ze in de gebruikte typen evidence, en eisen aan de betrouwbaarheid vande 

evidence. 

 

1.1.1 Wat is design thinking en hoe gebruik je het bij business model ontwikkeling? 

Veel auteurs van de business model literatuur die in deze handleiding worden aangehaald, noemen hun 

methode een vorm van design thinking. Echter, dat geldt vooral voor de eerste, verkennende fasen van 

business model development: Je wilt dan onderzoeken of je voortgang maakt van business idee naar 

business execution – het commercialiseren van de innovatieve technologie. Snelle, korte experimenten 

zijn dan belangrijk om te bepalen of je het probleem goed hebt gedefinieerd, en of je oplossingen in de 

juiste richting zoekt.  

Juist design thinking is dan een geschikte ontwerpstrategie vanwege het kort-cyclische karakter. De 

mindset bij design thinking is: “Fail fast and fail forward.” In korte cycli test je wat het probleem is, en 

wat oplossingsrichtingen kunnen zijn van stakeholders en buiness model ontwikkelaars. Je wisselt dus 

“problem finding” en “solution finding” af: 

 

 

 
5 Deze paragrafen over design thinking en ontwerpgericht onderzoek zijn gebaseerd op Smit (2018). Hierin vind 
je meer uitleg over de methodologie van design thinking en ontwerpgericht onderzoek. De specificatie in deze 
paragrafen naar business model development is echter nieuw. 

Problem finding Solution finding

Problem Empathize Define Ideate Prototype Test Solution

Divergeren Convergeren Divergeren Convergeren
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Figuur 1.1: De cyclus van design thinking met de verschillende deelfasen 

 

In design thinking gebruik je meer associatieve kennisinput dan bij ontwerpgericht onderzoek: Ideeën 

van stakeholders en business model developers (dat ben jij in dit project) over wat het probleem is, en 

in welke richting de oplossing gezocht kan worden. 

 

Design thinking is een interessante werkwijze voor business professionals, die steeds vaker toegepast 

wordt om complexe managementproblemen op te lossen (Kolko, 2015). De definitie van design 

thinking voor toepassing op managementproblemen luidt: “a discipline that uses the designer’s 

sensibility and methods to match people’s needs with what is technologically feasible and what a viable 

business strategy can convert into customer value and market opportunity” (Brown 2008, p. 86).  

Er worden verschillende fasen onderscheiden in de ontwerpcyclus van design thinking (zie figuur):  

Emphatize. Leren wat het probleem is voor de stakeholders (gebruikers en andere betrokkenen) 

waarvoor een oplossing wordt ontworpen. 

Define. Het definiëren en focussen van de vraag gebaseerd op inzichten uit de empathiefase. 

Ideate. Het bedenken en ontwerpen van oplossingsrichtingen. 

Prototype. Het representeren van een oplossingsrichting in een fysieke vorm (een schema, lego-model, 

rollenspel, schets, etc). Het doel hiervan is met minimale inspanning een model van de oplossing te 

ontwikkelen dat voldoende is uitgewerkt om feedback van stakeholders te verkrijgen. 

Test. Het voorleggen van deze oplossing voor feedback aan de stakeholders. Wat werkt wél voor hen 

en waar hebben zij vanuit hun eigen rol nog behoefte aan? Op basis van de test worden vervolgens het 

probleem van de stakeholders en de eisen aan de oplossing nader gedefinieerd en worden er nieuwe 

oplossingsrichtingen ontwikkeld en getest, totdat er een ontwerp is dat voldoet aan het steeds nader 

gespecificeerde doel van het ontwerp (Brown, 2009).  

 

Jouw vraag in binnen het project, hoe je een innovatieve technologie op de markt kan brengen, is een 

typisch voorbeeld van een complex probleem. Complexe problemen zijn kort gezegd problemen die 

niet goed te definiëren zijn: er zijn veel onzekerheden over het probleem én de context. Complexe 

problemen vragen om een kort-cyclisch onderzoeksontwerp, omdat er veel unknown unknowns zijn, 

zowel over wat het probleem is, als wat een oplossing kan zijn. De kernvraag om complexiteit te 

herkennen, luidt: In welke mate is het duidelijk wat het probleem is en in welke richting kan de 

oplossing gezocht worden? Bij complexe problemen zijn er vaak veel aannames of visies over wat het 

probleem precies is, dan wel over wat een goede oplossing kan zijn. Afgaan op aannames is risicovol 

voor bijvoorbeeld productontwikkeling, omdat veel producten worden gebouwd die niemands 

problemen oplossen (Maurya, 2012). Daarom kan veel tijd- en geldverlies voorkomen worden en 

doelgerichter worden ontworpen door deze aannames al in het begin van een ontwerpproces te testen. 
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Design thinking is een geschikt onderzoeksontwerp om complexe problemen (op onderzoekende wijze) 

op te lossen. Complexe problemen oplossen vergt veel tijd en geld. Doordat je bij design thinking in 

een kort-cyclisch ontwerpproces heel veel korte, snelle testen uitvoert, kan je het risico’s om veel tijd 

te verliezen beperken doordat je verkent of je business idee in de juiste richting gaat – of dat je moet 

gaan zoeken in een andere richting. 

 

Voorbeeld van een complex probleem in een HBO-Bachelor afstudeerproject:Foodwaste 2 energy 

Een horeca-ondernemer ziet kansen om kleinschalig groen gas produceren uit het voedselafval van zijn 

restaurant: Schil- en snijafval, derving en voedselresten van de borden van gasten die niet leeggegeten 

zijn. Het doel van de ondernemer is om een circulair restaurant te ontwikkelen, om uiteindelijk lokale 

kringlopen te sluiten en bij te dragen aan de circulaire economie. Voedselresten, ofwel food waste, zijn 

hoogwaardig afval. Het heeft een hoge energetische waarde. Food waste kan worden vergist tot groen 

gas. Echter, om de kleinste verkrijgbare vergisters te vullen, heeft deze horeca-ondernemer meer 

organisch afval nodig dan hijzelf produceert. 

De aanname van de ondernemer is dat een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt samen hun food 

waste wil vergisten om groen gas te produceren. Maar klopt dat wel? Er zijn veel onzekerheden over 

het probleem: Hoeveel food waste hebben deze restaurants eigenlijk? Is dat nu een probleem voor hen? 

Zo ja, waarom? Wie is er momenteel bij het verwerken van hun food waste betrokken? 

Er zijn ook veel onzekerheden over een mogelijke oplossing: Willen de concullega-horeca-ondernemers 

hun afval leveren voor vergisting? Waarom en hoe? En willen ze betalen om van hun afval af te komen, 

of betaald worden omdat ze het afval beschouwen als grondstof voor groen gas? En wat zijn de kosten 

en baten van bovenstaande? Kortom, wat is voor wie van economische, ecologische en gebruikswaarde? 

Al deze onzekerheden laten zien dat onduidelijk is wat het probleem van de horeca-ondernemers precies 

is, maar ook wat een kansrijke oplossing kan zijn om hun afvalprobleem op een duurzame wijze op te 

lossen. Kortom, het is een complex probleem, waarvoor design thinking een geschikte werkwijze biedt 

om een oplossing te ontwikkelen. 

 

1.1.2 Wat is ontwerpgericht onderzoek en hoe gebruik je het bij business model ontwikkeling? 

Design thinking en ontwerpgericht onderzoek hebben dezelfde logica – ofwel type deelvragen die 

beantwoord moeten worden: probleem definiëren, ontwerpen van een oplossing, testen, leren en weer 

bijstellen.  

Wel verschilt de oorsprong van ontwerpgericht onderzoek met die van design thinking. Komt design 

thinking voort uit human-centered design, ontwerpgericht onderzoek is afkomstig uit de ontwerpleer 

van ingenieurs. In methodologieboeken voor hbo-opleidingen voor business professionals wordt dit 

onderzoeksontwerp als volgt beschreven: ontwerpeisen bepalen, oplossingsrichtingen genereren, 

oplossing selecteren, testen (Christiaans et al., 2014; Delhoofen, 2010; Oskam et al., 2017).  
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Figuur 1.2 laat zien hoe de logica van ontwerpgericht onderzoek overeen komt met de logica van design 

thinking (vergelijk met figuur 1.1). De vier deelvragen bestaan uit fases van convergeren en divergeren, 

ofwel exploreren en evalueren in een cyclisch ontwerpproces. 

 

 

 

 

Figuur 1.2: De cyclus van ontwerpgericht onderzoek met de verschillende deelfasen 

 

Als Bachelor-student verricht je ontwerpgericht onderzoek in de interventiecyclus (zie figuur 1.3). Veel 

praktijkopdrachten van studenten vergen een vorm van toegepast onderzoek in de interventiecyclus 

voor het maken van een onderbouwd beroepsproduct (Christis & Smit, 2017). Een business model is 

een voorbeeld van zo’n beroepsprodukt. Daarom zal je in veel opleidingen bij opdrachten en projecten 

leren hoe je business modellen kan ontwikkelen. Als je daarvoor ontwerpgericht onderzoek gebruikt, 

gebruik je een cyclisch onderzoeksontwerp dat zelf ook deel is van een cyclus: de interventiecyclus. 

 

Problem finding Solution finding

Probleem Doelen van 
stakeholders

Bepaal 
ontwerpeisen

Oplossingen 
genereren

Oplossing 
selecteren

Testen Oplossing

Deelvraag 1 Deelvraag 2 Deelvraag 3
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Figuur 1.3: De interventiecyclus met typische hoofdvragen per vorm van onderzoek 

 

De interventiecyclus kent vier fasen: 1) diagnose, 2) ontwerp, 3) implementatie en 4) evaluatie.6 Omdat 

ontwerpgericht onderzoek vaak volgt op een diagnostisch onderzoek gaat het onderzoeksontwerp van 

ontwerpgericht onderzoek uit van een specifieker gedefinieerd ontwerpprobleem. De functie van 

ontwerpgericht onderzoek in de interventiecyclus is een onderbouwde oplossing te ontwerpen voor een 

probleem in een specifieke context, bijvoorbeeld een bedrijf of startup. Zo’n oplossing is een 

onderbouwd beroepsproduct: bijvoorbeeld een businessmodel, een verdienmodel, een training, een 

protocol, etcetera. Het onderzoeksontwerp voor ontwerpgericht onderzoek in de interventiecyclus richt 

zich dus puur op het ontwerpen van een oplossing en níet het implementeren en evalueren ervan – dat 

volgt ná de ontwerpfase (zie figuur 3). 

 

De verschillende fasen in ontwerpgericht onderzoek zijn: 

1) Doelen bepalen middels een stakeholderanalyse 

2) Deze doelen worden gespecificeerd tot ontwerpeisen: de belangrijkste taak die de oplossing moet 

vervullen (het hoofddoel), en nevendoelen zoals gebruiksvriendelijkheid of budgettaire beperkingen.  

 
6 Om te bepalen welk type onderzoek in de interventiecyclus nodig is, vindt een probleemanalyse plaats. Heeft 
een bedrijf een probleem waarvoor de oorzaken onderzocht moeten worden, dan is diagnostisch onderzoek nodig: 
dit gaat dan vooraf aan ontwerpgericht onderzoek. Is er een probleem met bekende oorzaken, of een kans waarvoor 
een oplossing ontwikkeld moet worden, dan is ontwerpgericht onderzoek nodig. 

Diagnose

Evaluatie Ontwerp van oplossing

van interventie

Implementatie

van oplossing 

Welke oplossing is het meest geschikt 
om het gestelde doel te bereiken?

Wat is het probleem, 
en de oorzaken ervan?

Hoe kan de oplossing gerealiseerd 
worden?
Ontwerpkundig > impl.plan maken:
- Hoe kan de implementatie van de 
oplossing optimaal georganiseerd 
worden?
Veranderkundig > analyse + plan:
- In hoeverre en waarom mist 
draagvlak voor de implementatie 
van de oplossing, en hoe kan 
optimaal draagvlak gecreëerd 
worden?

Is het doel bereikt? 
Waarom wel / niet?
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3) Ontwerpen van alternatieve oplossingen: deze ontwerpen worden mede gebaseerd op bestaande 

wetenschappelijke en professionele kennis en modellen. Het hoofddoel beperkt welke oplossingen 

mogelijk zijn.  

4) Selecteren van de meest geschikte oplossing: deze oplossingen voldoen allen aan het hoofddoel (de 

belangrijkste taak van de oplossing), maar niet allemaal even goed aan de nevendoelen. Daarom is de 

vraag voor het selecteren van de meest geschikte oplossing: Welke oplossingsrichting voldoet het best 

aan alle ontwerpeisen?  

5) Testen van de geselecteerde oplossing: de geselecteerde oplossing wordt getest door deze voor te 

leggen aan stakeholders als een geheel dat meer is dan de som der delen. Een ontwerp dat voldoet aan 

alle ontwerpeisen kan toch vaak nog verbeterd worden door voortschrijdend inzicht in het probleem, 

aanvullende of overbodige ontwerpeisen, en andere oplossingsrichtingen. 

 

Na het testen van een ontwerp (bijvoorbeeld een nieuwe versie van een business model ) zal de cyclus 

vaak overnieuw beginnen: Vaak komen bij een test nieuwe, aanvullende of specifiekere doelen of 

ontwerpeisen naar voren, waardoor er meer, minder of andere oplossingen mogelijk worden, en het 

ontwerp compleet veranderd of minstens bijgesteld zal worden. 

 

1.1.3 Wat zijn de verschillen tussen design thinking en ontwerpgericht onderzoek, en hoe kan je ze 

combineren bij business model development? 

Design thinking en ontwerpgericht onderzoek hebben dezelfde logica en deelfasen. Toch zijn er een 

aantal verschillen.7 Tabel 1.1 toont accentverschillen in de verzamelingen opvattingen over het 

onderzoeksontwerp van design thinking en ontwerpgericht onderzoek.  

 

 

 
7 Design thinking en ontwerpgericht onderzoek verschillen in accent, met name in inhoudelijke uitgangspunten 
en de organisatie van het ontwerpproces. Let wel: dit zijn accentverschillen in de verzamelingen opvattingen in 
de literatuur over het onderzoeksontwerp van design thinking en ontwerpgericht onderzoek.  
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Tabel 1.1: Verschillen tussen design thinking en ontwerpgericht onderzoek  

 

Design thinking is sterker gebruikers-georiënteerd; het legt meer nadruk op ontwerpeisen van de 

betrokken stakeholders en op het kort-cyclisch testen van prototypes om zowel het probleem als de 

oplossing steeds scherper te krijgen.  

Ontwerpgericht onderzoek in de interventiecyclus is sterker kennis-georiënteerd; het benut explicieter 

bestaande theoriën en modellen van werkzame oplossingsrichtingen om deze te selecteren of 

combineren voor de specifieke context van de ontwerpopgave.  

Dit verschil in werkwijze karakteriseren we als ‘learning-by-doing’ versus ‘learning-before-doing’. 

Zowel design thinking als ontwerpgericht onderzoek zijn geschikt voor het oplossen van complexe 

problemen, zeker als hun hun sterke punten in opeenvolgende ontwerpcycli worden gecombineerd. 

Design thinking Ontwerpgericht onderzoek
Product Context-specifiek ontwerp Context-specifiek ontwerp

als deel van de interventiecyclus

Logica Cyclisch: probleem → oplossing 
→ test →  probleem opgelost? → 
oplossing → test → etc

Cyclisch: probleem → 
oplossingsrichtingen obv 
professionele kennis → 
oplossing → test →  probleem 
opgelost? → oplossing → test → 
etc

Typische hoofdvraag Hoe kan het object worden 
vormgegeven, zodat het doel 
wordt bereikt en rekening wordt 
gehouden met de 
randvoorwaarden van de 
stakeholders A, B ….N ?

Welke oplossing is het meest 
geschikt om het gestelde doel 
van de stakeholders te bereiken?

Typisch ontwerpproces Van conceptueel ontwerp naar 
detail-ontwerp

Selectie of combinatie van 
bestaande oplossingsrichtingen 
en optimalisatie

Typisch ontwerpproces learning-by-doing
action-driven

learning-before-doing
knowledge-driven

Voorafgaande oorzakenanalyse Niet expliciet in methode Zonodig wel, in de voorafgaande 
diagnose-fase in de 
interventiecyclus 

Gebruik conceptueel model Niet expliciet in methode Vaak wel expliciet in methode

Doel van ontwerpproces en 
werkwijze

Risico's en onzekerheid 
beheersen door kort-cyclisch 
ontwerpproces en veel testen 
met gebruikers

Risico's en onzekerheid 
beheersen door voortbouwen op 
bestaande professionele kennis 
en modellen
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Figuur 4 laat zien hoe je design thinking kan gebruiken bij in de eerste, verkennende fase van je business 

model development (als je middels korte cycli verkent of je in de juiste richting zoekt); om vervolgens 

middels ontwerpgericht onderzoek te focussen en daarbij meer bestaande kennis te gebruiken. 

Kortom, als je snel wat ideeën wil testen, en de meest kansrijke ideeën dan vervolgens beter 

onderbouwd doorontwikkelen (want dan heb je meer zekerheid dat je op het goede spoor zit; cq je loopt 

minder risico om geld en tijd te verspillen aan minder kansrijke ideeën), dan is eerst een design thinking 

benadering handig (learning-by-doing); en daarna pas ontwerpgericht onderzoek (wat meer verankerd 

is in bestaande kennis en modellen: learning-before-doing). 

 

 

 

Figuur 1.4: Design thinking en ontwerpgericht onderzoek in opeenvolgende cycli. 

 

1.1.4 Wat betekent“evidence-based practice” en op welke wijze zijn zowel design thinking als 

ontwerpgericht onderzoek “evidence-based”? 

Design thinking en ontwerpgericht onderzoek zijn beide een vorm van evidence-based practice– al 

gebruiken ze verschillende typen evidence, en stellen ze verschillende typen eisen aan de 

betrouwbaarheid ervan. 

Design thinking legt veel nadruk op het valideren van oplossingen vanuit het testen van oplossingen of 

prototypes met gebruikers. De testresultaten zijn dan de evidence. Door snel testen met gebruikers uit 

te voeren in een kort-cyclisch ontwerpproces verminder je de onzekerheid dat je een business model 

ontwikkelt voor een produkt of dienst (waardepropositie) dat voor niemand nieuwe waarde creert of 

een bestaand probleem oplost. Je vermindert dus het risico op verlies van tijd, geld en motivatie. 

 

Ontwerpgericht onderzoek verschilt van design thinking omdat de ontworpen oplossing of prototype 

mede wordt onderbouwd met behulp van bestaande wetenschappelijke of professionele kennis en 

modellen. De testresultaten van het testen van de ontworpen oplossing zijn dan de evidence. Echter, de 

Problem Empathize Define Ideate Prototype Test Test Solution

Problem finding Solution finding Test Problem specification Solution optimalization

Doelen van 
stakeholders

Bepaal 
ontwerpeise

Oplossingen 
genereren

Oplossing 
selecteren

Design thinking Ontwerpgericht onderzoek
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oplossing heb je ontworpen op basis van bestaande oplossingen die elders zijn toegepast, of combinaties 

daarvan. Bijvoorbeeld: Als je een sensortechnologie aan wilt bieden als een dienst in plaats van 

verkopen, kan je het verdienmodel vormgeven op basis van bestaande verdienmodellen, bijvoorbeeld 

huur-, lease, of as-a-service-modellen. 

Bij ontwerpgericht onderzoek gebruik je bij de testen ook bestaande theorieën, modellen en methoden 

voor keuzes van variabelen waarover je data verzamelt, en wijze van dataverzameling en –analyse bij 

het testen.  

Bijvoorbeeld: Als je wilt testen of je produkt of dienst (waardepropositie) waarde creeert voor een 

bepaald type gebruiker, dan kan je innovation theory of marketing “Jobs-to-be-done” gebruiken voor 

het structureren van je interviewvragen of observatieprotocollen. Kortom, bij ontwerpgericht onderzoek 

verminder je het risico op verlies van tijd, geld en motivatie door voort te bouwen op bestaande 

wetenschappelijk en professionele kennis (evidence die geldig bleek in andere studies), theorieën, 

modellen en methoden. 

 

Wat is dan evidence?8 De betekenis van “evidence” is bewijsmateriaal, en niet bewijs. “Bewijs” is 

“proof” in het engels. Omdat je in ontwerpgericht onderzoek van een business model steeds 

bewijsmateriaal verzamelt, analyseert en interpreteert om je deelvragen te beantwoorden door 

hypotheses per deelvraag te testen, zou je deze werkwijze een vorm van evidence-based practice (EBP) 

kunnen noemen.  

EBP betekent handelen (hier: het ontwikkelen van een business model ) op basis van zorgvuldig 

verzameld bewijsmateriaal (hier: het bewijsmateriaal dat je verzamelt om je hypotheses te testen) vanuit 

vier bronnen van kennis:  

1) casus-specifieke kennis (in ID3As-projecten: de sensortechnologie waarvoor je een business model 

ontwikkelt);  

2) kennis van de voorkeuren van de opdrachtgever of consortium wat betreft de uitkomsten 

(bijvoorbeeld: rentabiliteit of kwalitatieve waarden die gegenereerd dienen te worden) en uit te voeren 

handelingen (bijvoorbeeld: de productieprocessen die de opdrachtgever zelf wil realiseren als 

kernactiviteiten, danwel uitbesteden aan key partners);  

3) eigen professionele ervaring (in ID3As-projecten: die van het consortium en experts);  

4) generieke –wetenschappelijke kennis over het aan te pakken probleem en haar context (in ID3As-

projecten: bijvoorbeeld kennis over marktontwikkelingen in de markt waarin je de toepassing van de 

sensortechnologie onderzoekt).  

 

 
8 Voor deze paragraaf is gebruikt gemaakt van de definitie van EBP en pragmatische validiteit van Van Aken & 
Reitsma, 2019. 
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Al deze kennis verzamel je om jouw basisvraag als professional (business developer) op te lossen: Wat 

kan ik doen om dit probleem op te lossen? Hoe kan ik, op basis van kennis en eigen onderzoek, een 

business model ontwikkelen om een kans te verkennen om een bepaalde (sensor)technologie op de 

markt te brengen, zodat ik kan onderbouwen hoe groot de kans is dat het toepassen van de 

(sensor)technologie (in de vorm van de ontwikkelde waardepropositie om voor het onderzochte 

klantsegment een bepaald probleem op te lossen) zal leiden tot de beoogde uitkomsten (bijvoorbeeld 

rentabiliteit, imago-waarde, of vermeden CO2-emissies)?  

 

In de terminologie van evidence-based practice onderbouw je dan de pragmatische validiteit van je 

ontwikkelde business model : De mate waarin verwacht kan worden dat de betreffende handeling de 

beoogde uitkomsten zal leveren. Je onderbouwt dus de verwachtte effectiviteit van het vermarkten van 

deze sensortechnologie volgens dit business model.  

 

1.1.5 Formuleren van hoofdvragen voor het evidence-based ontwikkelen van business modellen 

Een business model lijkt voor veel mensen over geld te gaan. Maar eigenlijk is een business model een 

antwoord op de vraag: Wat is waarom voor wie van welk type waarde? “Wat” is de waardepropositie: 

het produkt of de dienst die een bedrijf of organisatie levert. Een waardepropositie (product of dienst) 

kan meerdere “typen waarde” hebben: gebruikswaarde, esthetische waarde, imagowaarde (etcetera) 

voor een klantsegment (wie), waarden voor de maatschappij (wie) in de vorm van positieve of negatieve 

externe effecten (bijvoorbeeld vermeden CO2-emissies), en financiele waarde die de producent (wie: 

bedrijf of organisatie) van de waardeproposite kunnen onttrekken aan het leveren van deze waarde. 

Waarom de waardepropositie van waarde is voor (wie) klantsegmenten, de maatschappij, bedrijf of 

organisatie vergt onderbouwing vanuit je onderzoek. Daarom is het belangrijk dat je de 

onderzoeksvragen zodanig formuleert dat je de vraag beantwoordt: Wat is waarom voor wie van welk 

type waarde? 

 

Voor het evidence-based ontwikkelen van een business model heb je een plan nodig: Een 

onderzoeksplan met hoofd- en deelvragen. Je gaat namelijk onderzoek doen naar de handelingsvraag 

van het consortium waarvoor je werkt: Hoe kan het ID3As-consortium een innovatieve 

sensortechnologie op de markt brengen?  

Je wilt deze vraag beantwoorden door het ontwikkelen van een business model dat laat zien hoe dit doel 

kan worden bereikt. Je kan natuurlijk niet de toekomst voorspellen, maar je onderbouwt op basis van je 

onderzoeksresultaten op welke wijze het kansrijk lijkt. Zoals eerder aangegeven, is een populaire 

definitie van ondernemerschap “kansen zien en kansen pakken om nieuwe waarde te creëren”9. In de 

studentenopdrachten voor verschillende projecten zien de betrokken ondernemers en consortia van 

 
9 Stam (2014). 
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bedrijven steeds een kans: bijvoorbeeld het gebruiken van een door hen ontwikkelde sensortechnologie 

in de zorg, de maakindustrie of de landbouw. Tussen “kansen zien en kansen pakken” zit de fase van 

kansen onderzoeken: Juist hiervoor gaan je een goed onderbouwd business model ontwikkelen voor de 

opdrachtgevers van de projecten.  

 

De hoofdvraag10 van je onderzoeksplan is de belangrijkste vraag waarop je onderzoek antwoord moet 

geven.  

Als het onderzoeksontwerp van design thinking wordt gehanteerd, heeft de hoofdvraag bij aanvang 

vaak een open karakter: “Hoe kan het object worden vormgegeven, zodat het doel wordt bereikt en 

rekening wordt gehouden met de randvoorwaarden van andere stakeholders?”11 

 

Voorbeeld: Hoofdvraag voor Waste2Energy 

In het voorbeeld van de ondernemer die met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt samen hun 

food waste wil vergisten om groen gas te produceren, ziet deze ondernemer een kans om op een nieuwe 

wijze waarde te creëren. Je zou kunnen zeggen dat deze ondernemer een nieuwe waardepropositie wil 

ontwikkelen: het vergisten van foodwaste van naburige restaurants, om daar vervolgens zelf waarde aan 

te onttrekken in de vorm van groen gas, imago-waarde, inkomsten, en lokale kringlopen sluiten. 

Kortom, deze ondernemer heeft voor een nieuwe waardepropositie een extra business model nodig, 

naast de bestaande waardepropositie en business model van de onderneming (het bieden van eten, 

drinken, en een fijne avond aan gasten).  

Om dit nieuwe business model te ontwikkelen, is de hoofdvraag:  

Welk business model is kansrijk om groen gas te produceren door vergisting van food waste van 

nabijgelegen restaurants, zodat dit rendabel is, imagowaarde biedt, en kringlopen sluit in de lokale 

circulaire economie? 

 

 

1.1.6 Formuleren van deelvragen voor het evidence-based ontwikkelen van business modellen  

Het verdient aanbeveling om deelvragen op te stellen per component van je business model. Dat zorgt 

ervoor dat je deelvragen samen je hoofdvraag beantwoorden. Als je niet alle componenten van je 

business model gaat onderzoeken, moet je dan wel duidelijk aangeven in je introductiehoofdstuk, 

bijvoorbeeld onder het kopje “Afbakening”. Ook kan het voor sommige deelvragen noodzakelijk om 

 
10 In onderzoeksmethodologieboeken zijn er veel synoniemen voor wat in deze handleiding de hoofdvraag wordt 
genoemd, bijvoorbeeld: centrale onderzoeksvraag, probleemstelling, en engelstalig: main research question. Zie 
bijvoorbeeld: Oost & Markenhof, (2014) Een onderzoek voorbereiden. Amersfoort, Thieme Meulenhoff. 
11 Als het onderzoeksontwerp van ontwerpgericht onderzoek wordt gehanteerd, heeft de hoofdvraag meestal deze 
algemene vorm: Welke oplossing is het meest geschikt om het gestelde doel te bereiken? 
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zijn af te bakenen wat er precies onderzocht wordt, bijvoorbeeld welke verschillende typen gebruikers 

je wel en niet hebt onderzocht. 

 

Voorbeeld: Deelvragen voor Waste2Energy 

In het voorbeeld van de ondernemer die met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt samen hun 

food waste wil vergisten om groen gas te produceren, had deze ondernemer een aantal onzekerheden 

over aannames, die waar moeten zijn om zijn business idee te laten werken. Deze vertaal je in 

deelvragen aan de hand van de componenten van een business model. 

Bijvoorbeeld de aannames over food waste van naburige restaurants: de hoeveelheid moet voldoende 

zijn om de vergister te vullen, de bereidheid moet er zijn om dit te leveren voor vergisting, en dat dit 

waardevol is voor de betrokken restaurants, of op zijn minst een gelijkwaardig of beter alternatief voor 

hun huidige food waste management, zodat ze een vergelijkbare prijs willen betalen om hun food waste 

te laten verwerken. 

Deze aannames kan je vertalen in deelvragen per component van een business model (zie hoofdstuk 2 

over componenten van een business model : 

 Waardepropositie: Wat is een kansrijke waardepropositie voor de nabijgelegen restaurants, 

zodat ze hun food waste willen leveren? 

 Klantsegmenten: Welke nabijgelegen restaurants kunnen en willen organisch afval leveren?  

 Key resources & activities: Wat zijn de benodigde middelen (bijvoorbeeld vergister, 

grondstoffen) en activiteiten (onderhoud, food waste ophalen) om dit proces te realiseren?  

 Kostenstrucuur: Welke kosten komen voort uit vergisting van afval van nabijgelegen 

restaurants? 

 Inkomsten en andere baten: Wat zijn de opbrengsten van vergisting van afval van nabijgelegen 

restaurants (financieel, groen gas), en welke positieve externe effecten leveren waarde die je 

kan monetariseren (kunnen bijvoorbeeld vermeden CO2-emissies worden “verkocht” als CO2-

certificaten)? 

Dit zijn nog open geformuleerde deelvragen, die je zal moeten inkaderen om binnen een redelijk 

tijdsbestek te kunnen beantwoorden. Daarvoor is het werken met business hypotheses geschikt, omdat 

je dan gaat focussen en ook nieuwe ideeën kan testen (zie hoofdstuk 3 en verder over business 

hypotheses en testen). 

 

Iedere deelvraag is dan een deelonderzoek van je ontwerpgerichte onderzoek is naar het onderbouwd 

ontwikkelen van een business model. Je kan binnen een werkgroep dan ook het onderzoekswerk 

gemakkelijk verdelen: ieder doet een deelonderzoek en beantwoordt één deelvraag. 
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1.2 Werkinstructie: Formuleer hoofd- en deelvragen voor je eigen ontwerpgerichte onderzoek naar een 

business model  

Op basis van de vorige paragrafen kan je zeer algemeen geformuleerde hoofd- en deelvragen 

formuleren, en een opzet voor je methode-hoofdstuk schrijven. Na de instructies in de volgende 

hoofdstukken kan je deze dan concreter maken. 

Je kan zoals hierboven uitgelegd deze algemene formats gebruiken: 

Voorbeeld hoofdvraag:  

Wat is een kansrijk business model om product of dienst X (op basis van sensortechnologie) te creëren, 

leveren, en vermarken, zodat [doelen A, B,...n van het consortium] en [randvoorwaarden van andere 

stakeholders] worden bereikt?  

Voorbeeld deelvragen: 

Welke vormgeving van de componenten [1,2,3...n] van dit business model is kansrijk? 

 

 

1.3 Tussenproduct: Omschrijving van de opbrengst van deze opdracht 

Maak een opzet voor je introductiehoofdstuk van je onderzoeksrapport met daarin je zeer algemeen 

geformuleerde hoofd- en deelvragen  

Maak een opzet voor je methode-hoofdstuk schrijven. Hoofd- en deelvragen voor je eigen 

ontwerpgerichte onderzoek naar een business model voor het project 

Bespreek deze met je coach en stage-/afstudeerbegeleider. 
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2: Business modellen: Wat is een business model en hoe start je met business model ontwikkeling? 

 

2.0 Lees- en werkwijzer bij dit hoofdstuk 

In 2.1 leer je wat een business model is, en welke fasen er in business model ontwikkeling zijn. Op 

basis van de werkinstructie van 2.2 ga je in gesprek met het consortium van bedrijven om ten eerste de 

partners en het project goed te leren kennen; ten tweede te bepalen in welke fase van business model 

ontwikkeling het consortium is; en ten derde welke componenten van het business model nu de hoogste 

prioriteit hebben om nader te testen en verder te ontwikkelen. Je rapporteert over deze drie zaken aan 

het consortium over in ieder geval de punten zoals genoemd in 2.3. 

 

2.1 Korte uitleg 

2.1.1 Wat is een business model ?  

Voor het begrip “business model ” bestaan vele definities. Vooraanstaande auteurs in de start-up- en 

business model -literatuur definiëren dit begrip als volgt: 

 

“A business model , in essence, is a representation of how a business creates and delivers value for a 

customer while also capturing value for itself, doing so in a repeatable way”12 

 

“A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and captures 

value”13 

 

“In sum, a business model defines who your customers are, what you are selling, how you produce 

your offering, and why your business is profitable.”14 

 

Uiteindelijk staan in deze definities drie kernvragen centraal: 

1. Voor wie lost het bedrijf een probleem op, en hoe kan de oplossing optimaal worden vormgegeven? 

2. Hoe kan de oplossing worden geproduceerd en geleverd aan de gebruiker of klant, en hoe is deze 

technisch uitvoerbaar op herhaalbare of schaalbare wijze? 

3. Hoe kan de oplossing op de lange termijn rendabel worden geproduceerd en geleverd?  

 

In de terminologie van de business model literatuur kan je deze vragen als volgt formuleren: 

1. Is it desirable? Voor welke klantsegmenten wordt welke waardepropositie aangeboden, en hoe en 

waarom biedt dit waarde aan de gebruikers of klanten? 

 
12 Johnson, 2018, p. 26 
13 Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 14 
14 Gassman, Frankenberger & Csik, 2014, p. 6-7 
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2. Is it feasible? Hoe, met welke mensen, middelen, toeleveranciers en andere partners, wordt de 

waardepropositie geproduceerd en geleverd op technisch uitvoerbare en schaalbare wijze?  

3. Is it viable? Hoe, met welke kostenstructuur, prijsmechanisme, verdienmodel en inkomstenstromen, 

is het leveren van de waardepropositie op een herhaalbare wijze rendabel? 

 
Deze drie kernvragen maken duidelijk dat een business model méér is dan een business case15: De derde 

vraag richt zich op de business case. Een business model beschrijft meer dan alleen hoe er waarde wordt 

onttrokken (is it viable?). Een business model beschrijft namelijk óók: Hoe en waarom wordt er waarde 

gecreëerd voor de klant of gebruiker (is it desirable) op een wijze dat dit een relevant en 

veelvoorkomend probleem oplost, en hoe wordt er waarde gecreëerd door het bedrijf op een wijze dat 

dit technisch uitvoerbaar en schaalbaar is (is it feasible)?  

 

Twee voorbeelden van evidence-based business model ontwikkeling 

In deze handleiding illustreren we de diverse onderzoeksstappen voor evidence-based business model 

ontwikkeling aan de hand van twee verschillende, doorlopende voorbeelden. Deze voorbeelden staan 

in boxen in de tekst, en hebben een verschillende achtergrondkleur. Inhoudelijk verschillen deze 

voorbeelden als volgt:  

Het voorbeeld Foodwaste2Energy focust op het onderzoeken van de wenselijkheid (desirability) van 

een nieuw business idee. In dit voorbeeld wordt een business experiment gedaan om kleinschalig groen 

gas te produceren uit het voedselafval van restaurants. De vraag is: Lost deze lokale, circulaire oplossing 

voor afvalverwerking en energieproduktie ook echt een probleem op voor het beoogde klantsegment? 

 

 
15 De website van ID3As vermeld: “In samenwerking met en ten behoeve van bedrijven ontwikkelt 
ID3AS oplossingen voor problemen door middel van adviezen over toepassingsmogelijkheden, 
technologieanalyses en de ontwikkeling van business cases en bedrijfsplannen voor de toepassing van 
sensortechnologie” (https://id3as.org/activiteiten.php, accessed 8-10-2019). Door het onderbouwd 
ontwikkelen van een business model volgens de methode die wordt beschreven in deze handleiding, 
ontwikkel je zowel: 
1. Een bedrijfsplan, dat de vragen beantwoord:  
Voor welke klantsegmenten wordt welke waardepropositie aangeboden, en hoe en waarom biedt dit 
waarde aan de gebruikers of klanten? 
Hoe, met welke mensen, middelen, toeleveranciers en andere partners, wordt de waardepropositie 
geproduceerd en geleverd? 
2. De business case, dat de vragen beantwoord:  
Met welke kostenstructuur, prijsmechanisme en inkomstenstromen, is het produceren en leveren van 
deze waardepropositie op een herhaalbare wijze rendabel? 
 
Een ander argument om te focussen op het ontwikkelen van een business model , en niet alleen de 
business case, is dat de zoektocht van consortia van bedrijven naar commercialisering van nieuwe 
sensortechnologiën vergelijkbaar is met de zoektocht van innovatie-gedreven start-ups. 
Innovatiegedreven start-ups worden gedefinieerd als “temporary organizations in search of a repeatable 
and scalable business model ” (Blank & Dorff, 2012). 
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Het voorbeeld Smart Marine Aquaponics focust op het onderzoeken van de technische uitvoerbaarheid 

(feasibility) van een nieuw business idee om op kleine schaal zeewier te kweken in steden, als duurzame 

wijze van voedselproductie voor bijvoorbeeld urban farming in leegstaande kantoorpanden en 

parkeergarages.  

De beoogde technologie is om zeewier te kweken in zout waterbassins en met een nano-bubbelgenerator 

de groei van zeewier te versnellen.  Maar eerst moet daarvoor worden onderzocht of en hoe effectief de 

beoogde technologie werkt in kleinschalige installaties: Groeit zeewier sneller als extra zuurstof wordt 

toegevoegd aan het zoute water met een nano-bubbelgenerator?  

 

Deze twee doorlopende voorbeelden hebben als doel om te laten zie hoe je, als deel van business model 

ontwikkeling, als deel van je onderzoek ook kleine experimenten uitvoert. In dit hoofdstuk 2 komt aan 

de orde dat business modellen bestaan uit drie kernmodellen, die samenhangen met drie typen business 

hypotheses (aannames) die je wilt onderzoeken terwijl je een business idee uitwerkt tot een nieuw 

product of dienst: Desirability, feasibility en viability business hypotheses. Het voorbeeld 

Foodwaste2Energy illustreert hoe je dit kan onderzoeken met een desirability experiment; het voorbeeld 

Smart Marine Aquaponics illustreert hoe je dit kan onderzoeken met een feasibility experiment. 

 

2.1.2 Waarom is het ontwikkelen van een business model relevant voor ondernemers? 

Een populaire definitie van ondernemerschap is “kansen zien en kansen pakken om nieuwe waarde te 

creëren”.16 Dit geldt voor ondernemers in start-ups en in bestaande bedrijven met ideeën voor nieuwe 

produkten en diensten. Maar ook in de ID3AS-opdrachten zien de betrokken consortia steeds een kans: 

het inzetten van sensortechnologie voor nieuwe, nog te ontwikkelen waardeproposities. 

Tussen “kansen zien en kansen pakken” zit echter de fase van kansen onderzoeken: Juist hiervoor zijn 

goed onderbouwde, korte verkenningen nodig. Dat is de taak van studenten betrokken bij ID3AS-

projecten.  

Veel produkten en diensten kunnen namelijk technisch gezien wel worden ontwikkeld, maar het is 

onzeker of er een marktvraag bestaat, en of op de lange termijn een kostendekkende bedrijfsvoering 

mogelijk is. “The question is not: Can it be built? The question is: Should it be built?”17 Door het 

onderbouwd ontwikkelen van business modellen kan je evidence-based antwoorden ontwikkelen op 

deze vragen18. 

 
16 Stam (2012) 
17 Ries, The Lean Startup. 
18 Veel startup- literatuur over evidence-based business model ontwikkeling focust op het ontdekken en 
valideren van een nieuwe waardepropositie voor een marktvraag van bepaalde klantsegmenten met 
desirability business experimenten. Deze literatuur is veelal geschreven door auteurs uit de ICT-sector. 
Dat verklaart wellicht het breed gedeelde uitgangspunt in deze literatuur dat “we can build anything”; 
en dat het grootste risico van een start-up is om produkten te ontwikkelen die geen reëel probleem 
oplossen voor een bereikbaar klantsegment van relevante omvang.  



30 
 

Kortom, juist bij projecten waar ondernemers of consortia van bedrijven kansen zien om op een nieuwe 

wijze waarde te creëren, is een business model een handig denk- en werkmodel. In de ideefase is het 

vaak nog niet duidelijk voor wie, waarom, en hoe welke waarde gecreerd en geproduceerd kan worden 

op een rendabele wijze, zodat de continuïteit van het bedrijf of consortium gewaarborgd is. 

 

2.1.3 Waarom zijn modellen voor een business modellen, zoals het Canvas of Lean, nuttig gereedschap?  

De bovenstaande definities van de term “business model ” focussen vooral op de beschrijvende functie 

ervan: “A business model... is a representation of...,... describes..,...defines...” Echter, de term business 

model verwijst in de professionele taal van het economisch domein ook naar een business model als 

analyse- en ontwerpmodel om business modellen te ontwikkelen of herontwerpen. Daarmee worden 

bijvoorbeeld bedoeld het Business model canvas19, Lean Canvas20, Mission-driven business model 

canvas21, en Nieuwe duurzame business modellen22. 

Deze canvas modellen als analyse- en ontwerpmodellen zijn ontwikkeld omdat de beschrijvende 

definities een vrij abstract gereedschap vormen om een nog niet bestaand, innovatief business model te 

ontwikkelen of een bestaand business model te vernieuwen23. Om een business model te (her)ontwerpen 

is het belangrijk dat je je ontwerpideeën over waarom de vernieuwde waardepropositie desirable, 

feasible & viable is, kan testen. Door te testen en experimenteren, kan je je ontwerpideeën verwerpen, 

 

In deze literatuur ontbreekt het daarom aan een breed scala aan voorbeelden van feasibility 
experimenten. Voor technologisch innovatieve nieuwe business concepten is echter de vraag of deze 
technisch uitvoerbaar en schaalbaar is, lang niet altijd te beantwoorden zonder technologische 
ontwerpen te ontwikkelen en testen. 
Een andere reden voor dit gebrek aan aan voorbeelden van feasibility experimenten is dat in de 
ontwikkeling van software, websites, apps, etcetera het experimenteren veel meer in het 
ontwikkelingsproces is geïntegreerd dan in de ontwikkeling van technische innovaties. Technologische 
ontwikkelingstrajecten kennen vele soorten van testen en experimenten om de effectiviteit te evalueren, 
maar deze vinden plaats in vaak wat langere cycli van technisch ontwerp en realisatie van een (meer of 
minder ver ontwikkeld) prototype, die vervolgens getest wordt in (indien nodig) gecontroleerde 
labomgeving, middels schaalmodellen, of in een realistische setting. 
 
Een zinvolle aanvulling op deze literatuur zou daarom het opnemen van methoden zijn, waarmee 
feasibility experimenten kunnen worden uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn deze methoden al beschreven in 
bijvoorbeeld handboeken over het ontwerpen van technische innovaties, gericht op studenten en 
ingenieurs het technische domein. 
Voor het voorbeeld SmartMarineAquaphonics zijn daarom een aantal aanwijzingen gebruikt voor het 
opzetten van experimenten om technische innovaties te testen (Oskam et al., 2012). 
 
19 Ontwikkeld door Osterwalder & Pigneur, zie literatuur in de Literatuurlijst 
20 Ontwikkeld door Ash Maurya, zie literatuur in de Literatuurlijst 
21 Ontwikkeld door Osterwalder & Blank, zie literatuur in de Literatuurlijst 
22 Ontwikkeld door Jan Jonker. Dit model wordt niet behandeld in deze handleiding, omdat dit model 
erg complex is, en zich minder goed leent voor het op iteratieve wijze, onderbouwd ontwikkelen van 
een business model middels ontwerpgericht onderzoek. 
23 Alex Osterwalder beschrijft zijn Business model canvasanvasanvas als volgt: “A business model 
canvasanvasanvas is a tool for describing, visualizing, developing (by experimentation: testing hypotheses), and 
innovating business model s.” (2010, p. 10) 
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bijstellen, of onderbouwen en verder detailleren, om zo stap voor stap te komen tot een nieuw, door 

ontwerpgericht onderzoek onderbouwd business model : een waardepropositie voor bepaalde 

klantsegmenten; een overzicht van benodigde mensen, middelen, leveranciers en partners voor 

produktie en distributie van de waardepropositie aan de klant; en een kosten- en batenanalyse, 

prijsmechanisme en verdienmodel. Kortom, deze canvas modellen zijn feitelijk visueel analyse- en 

ontwerpmodellen, bedoeld als handzame tools voor business professionals, en zijn gebaseerd op de 

definitie van een business model uit de professionele en wetenschappelijke literatuur over business 

modellen. 

De auteurs van bovenstaande analyse- en ontwerpmodellen hebben in hun Canvas-modellen de drie 

kernvragen (is it desirable, feasible & viable?) geoperationaliseerd door deze drie vragen uiteen te 

leggen in meerdere deelvragen, die ieder verwijzen naar componenten (ook wel genoemd “building 

blocks”) van hun business model.  

In deze handleiding werken we met het business model canvas. Een business model canvas heeft 9 

componenten:  

 

 

Figuur 2.1 Het business model canvas 

 
In het business model canvas zie je hoe de verschillende componenten in samenhang drie kernmodellen 

vormen, die de drie kernvragen van business modellen:  

1. Propositiemodel (value creation): Hoe creëer je waarde met een nieuw product/dienst voor klanten 

en gebruikers?  
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2. Organisatiemodel (value production): Hoe maak je deze waardecreatie mogelijk door organisatie van 

mensen en middelen? 

3. Verdienmodel (value capturing): Hoe creëer je waarde voor het bedrijf zelf, zodat dit herhaalbaar is 

en op lange termijn economisch levensvatbaar en duurzaam is?  

 

 

 

 

Figuur 2.2: De drie kernmodellen van het business model canvas 

 

2.1.4 Wat zijn de componenten van het business model canvas? 

 

Customer segments / klantsegmenten24:  

Customer segments zijn subsets van de klanten waar een bedrijf zich op richt. Ieder klantsegment heeft 

specifieke problemen en behoeften. Bijvoorbeeld “horeca-ondernemers die circulaire lokale 

waardeketens willen implementeren in hun bedrijfsvoering, onder andere door op duurzame wijze 

voedselafval te verwerken”. Ieder klantsegment vergt ook een specifieke waardepropositie.  

 

Value proposition / Waardepropositie25 

De waardepropositie is het specifieke aanbod – de combinatie van producten en diensten – voor een 

specifiek klantsegment. De waardepropositie lost de specifieke problemen en behoeften van dit 

klantsegment op en creeert daarmee waarde voor de klant. Deze waarde kan kwantitatief meetbaar zijn 

(bv lagere prijzen dan concurerrende waardeproposities) of kwalitatief (bv imagoverbetering die 

geassocieerd wordt met deze waardepropositie).  

 

 
24 Zie voor meer info: Blank & Dorf, 2012; Maurya, 2012, p. 23-29, Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 20-21. 
25 Zie voor meer info: Blank & Dorf, 2012; Maurya, 2012; Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 22-25 

Key partners Key activities Value propos. Customer Customer
relationships segments

Key resources Customer
channels

Cost structure Revenue streams

FEASIBLE DESIRABLE

FINANCIALLY VIABLE
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Het Value Proposition Canvas (Osterwalder, 2014) is een plug-in in het business model canvas en een 

zeer bruikbaar model om de twee componenten customer segments en value proposition meer in detail 

te beschrijven, analyseren, en herontwerpen.26 

 

 

Figuur 1.3: Het waardepropositie canvas 

 

Customer relationships / Klantrelaties27 

Met ieder klantsegment heeft een bedrijf verschillende typen klantrelaties: persoonlijke service of 

digitaal, via web-based communities of off-line, etcetra. Per klantsegment kan het type klantrelaties ook 

verschillen afhankelijk van de fase waarin de relatie met de klant zich bevindt: Het binnenhalen van de 

klant (customer aquisition), het behouden van de klant (customer retention), en het extra verkopen aan 

bestaande klanten (upselling). 

 

Customer channels / Klantkanalen 

Via klantkanalen heeft een bedrijf contact met potentiële, nieuwe en bestaande klanten: Via 

communicatie-, distributie-, en verkoopactiviteiten worden klanten geworven en bediend door hen te 

informeren over het bedrijf en de waardepropositie zodat ze tot aankoop overgaan (customer 

 
26 Zie voor meer info en instructies: Osterwalder, (2014). Value Proposition Canvas 
27 Zie voor meer info: Blank & Dorf, 2012; Maurya, 2012, p. 35-36, Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 28-29 
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aquisition); en worden klantrelaties onderhouden en opgewaardeerd door bijvoorbeeld klantenservice, 

nieuwsbrieven over nieuwe waardeproposities, webinars, blogs, etcetera (customer retention en 

upselling). 

 

Key activities / Kernactiviteiten28 

De kernactiviteiten volgen uit de wijze waarop waarde wordt gecreëerd voor, gedistribueerd naar, en 

onttrokken aan de klant; kortom de activiteiten die nodig zijn om de waardepropositie te produceren en 

leveren, klantrelaties te onderhouden, en inkomstenstromen te genereren.  

Het type waardepropositie bepaalt ook waar de meerderheid van de kernactiviteiten zich op richt: 

Produktie-gerelateerde werkzaamheden zoals ontwerp, produktie en distributie zijn de kernactiviteiten 

in de maakindustrie, terwijl het ontwikkelen, onderhouden en promoten van een platform of netwerk 

belangrijke activiteiten zijn in een bedrijf dat via platform waardeproposities aanbiedt. 

 

Key resources29 

Key resources zijn alle hulpbronnen die een bedrijf nodig heeft en hebben diverse vormen: 

 Fysieke hulpbronnen, bijvoorbeeld gebouwen, machines, It-structuren; 
 Intellectuele hulpbronnen, zoals patenten en copyrights, maar ook klantendatabases, 

partnerships, en brands ofwel het imago van een merknaam; 
 Financiële hulpbronnen, waaronder cash of investeringsvermogen; 
 Human resources, de expertise en ervaring van de mensen die werken voor een bedrijf. 

 

Key partners30  

De key partners zijn zowel de toeleveranciers als de andere typen partners die deel uitmaken van het 

netwerk van een bedrijf. Met de andere typen partners worden bijvoorbeeld partnerships gevormd, zoals 

joint ventures om samen een nieuw project of bedrijf te ontwikkelen. 

 

Revenue streams / Inkomstenstromen31 

Inkomstenstromen zijn de inkomsten die een bedrijf genereert door waarde te onttrekken (value capture) 

aan de waarde die geboden wordt aan klanten (value creation). Om de inkomstenstromen zo goed 

mogelijk te bepalen, is het dus belangrijk dat je goed weet voor welke waarde de klanten willen betalen, 

ofwel: hoe en waarom de waardepropositie voor hen waardevol is. 

Soms is het mogelijk om van een klantsegment meerdere inkomstenstromen te genereren, bv door 

aankoop van een product (transaction revenue), bv de Nespresso-koffiemachine); en vervolgens door 

 
28 Zie voor meer info: Blank & Dorf, 2012; Maurya, 2012, p. 165-168, Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 36-37. 
29 Zie voor meer info: Blank & Dorf, 2012; Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 34-35 
30 Zie voor meer info: Blank & Dorf, 2012; Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 38-39. 
31 Zie voor meer info: Blank & Dorf, 2012; Maurya, 2012, p. 36-38, Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 30-33. 
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herhaalde inkomsten uit assessoires of nazorg bij dit product (recurring revenue), bv Nespresso-

koffiepads. 

Iedere inkomstenstroom heeft een eigen prijsmechanisme, zoals een vaste adviesprijs, abonnement, 

lease, veiling, etcetera. 

 

Cost structure / Kostenstructuur32 

De kostenstructuur volgt uit de kosten die voor alle andere 8 componenten van het business model 

worden gemaakt. Niet alleen de kernbronnen en kernactiviteiten, waarde geleverd door kernpartners, 

klantkanalen en klantrelaties om waarde te creëren en distribueren brengen kosten met zich mee, maar 

ook het genereren van inkomstenstromen door waarde te onttrekken. Er zijn vaste en variabele kosten, 

die lager kunnen worden door voordelen bij inkoop in bulk (economies of scale) en voordelen door 

kosten van bijvoorbeeld klantkanalen te spreiden over bijvoorbeeld meerdere klantsegmenten. 

 

2.1.5 Welke fasen van business model ontwikkeling zijn er? 

Door business model ontwikkeling kan je een nog niet bestaand, innovatief business model 

ontwikkelen, of een bestaand business model vernieuwen. Voor het goed adviseren van consortia in 

ID3As-projecten is het belangrijk dat je goed inventariseert in welke fase van business model 

ontwikkeling jouw project zich bevindt33.  

Op basis daarvan ga je namelijk bepalen over welke componenten in het (minder of meer bewust 

bestaande) business model van het consortium de meeste onzekerheden bestaan: Deze componenten ga 

je prioriteren in je onderzoek om te testen en verder te ontwikkelen. De werkwijze bij business model 

ontwikkeling is namelijk om risicovolle aannames in business modellen eerst te testen, met als doel ze 

te valideren of bij te stellen. 

Vaak zal een projectconsortium dat een (sensor)technologie heeft ontwikkeld, minder onzekerheid 

ervaren over de vraag of een waardepropositie op basis van deze technologie feasible is. Echter, de 

vraag zal eerder zijn: Is een produkt of dienst op basis van hun sensor technologie desirable: lost het 

een probleem op dat het waard is om opgelost te worden? En zo ja: is het viable: Is het rendabel op 

langere termijn om deze waardepropositie te produceren en leveren? 

 

De eerste fase van business model ontwikkeling is de problem-solution fit: Is er een probleem dat het 

waard is om opgelost te worden?  

De problem-solution fit focust op vragen zoals: 

Is it desirable? 

 Is er een probleem dat écht belangrijk is om opgelost te worden voor potentiële klanten? 

 
32 Zie voor meer info: Blank & Dorf, 2012; Maurya, 2012, p. 38-39, Osterwalder & Pigneur, 2010, p. 40-41. 
33 Zie voor meer info: Blank & Dorf, 2012; Maurya, 2012, p. 8-11 
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 Is de nieuwe sensortechnologie een must-have voor potentiële klanten?  

Is it viable? 

 Is de nieuwe sensortechnologie rendabel, zullen potentiële klanten of andere stakeholders 

 ervoor willen betalen?  

Is it feasible? 

 Is het technisch mogelijk om hun probleem op te lossen met nieuwe sensortechnologie, en 

 welke technische specificaties en services hebben zij nodig? 

In de fase van de problem-solution fit staat de customer discovery34 centraal: Door kwalitatief 

onderzoek, en gebruik van methoden zoals interviews en observaties, wordt bepaald wat de 

ontwerpeisen aan de waardepropositie zijn, en kan een prototype of minimum viable product worden 

ontwikkeld om te testen. 

In deze fase zal de focus liggen op het ontwikkelen en testen van aannames over de componenten 

Customer segments, value proposition, key resources, cost structure and revenu streams. 

Met het value proposition canvas kan je evidence-based kennis over klantsegmenten en de 

waardepropositie per klantsegment ontwikkelen middels ontwerpgericht onderzoek. Dit is een plug-in 

canvas dat gebaseerd is op de innovation theory of marketing van oa prof. Clayton Christensen van de 

Harvard business School. 

Als je voor je project meerdere klantsegmenten en verschillende waardeproposities kan onderscheiden, 

begin dan met het meest veelbelovende klantsegment: Waarvoor de (sensor)technologie een voor hen 

écht belangrijk probleem kan oplossen, en waarvoor dit klantsegment of een andere partij waarschijnlijk 

ook wil betalen.  

 

De tweede fase van business model ontwikkeling is de product-market fit: Lost deze waardepropositie 

(solution) een probleem (problem) op, en voor wie (klantsegment) en waarom (fit)? 

De product-market fit focust op vragen zoals: Hoe groot is de totale beschikbare markt voor deze 

waardepropositie? Welke marketing strategieën kunnen worden ontwikkeld? Welke waardeproposities 

kunnen worden ontwikkeld voor aanpalende markten? Hoe kunnen wetten en regelgeving worden 

aangepast om maatschappelijke acceptatie en marktadoptie van deze technologie te stimuleren? 

3) Scenario’s voor opschalen: Wat zijn de grootste risico’s voor marktadoptie, en welke parameters 

dienen welke waarde te hebben zodat marktadoptie van de nieuwe technologie kansrijk is? 

 

In de meeste projecten ben je als studententeam waarschijnlijk niet betrokken bij succesvolle 

opschalingen van consortia tot scale-ups, maar wel in de fasen ervoor: De vraag is hoe en wanneer 

 
34 Zie voor meer info: Blank & Dorf, 2012: Steve Blank heeft de methodologie van Customer Discovery bedacht 
en uitgebreid beschreven. 
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opschaling kansrijk is, zolang een nieuwe technologie bijvoorbeeld nog te duur of bestaande 

alternatieven te goedkoop zijn.  

Toch kan je wel vooraf verkennen onder welke omstandigheden dit kansrijk is.  

Daarvoor is het interessant te onderzoeken wat de kritische onzekerheden zijn die bepalen in welke 

scenario’s valorisatie en marktadoptie van nieuwe sensortechnologie kansrijk is op een herhaalbare, 

schaalbare wijze. Bij welke waarden van deze kritische onzekerheden in de vorm van observeerbare of 

meetbare parameters (bijvoorbeeld de prijs van nieuwe sensortechnologie, de prijs van concurrerende 

producten, nieuwe eisen en normen vanuit regelgeving, etcetera) is het business model in de toekomst 

wel desirable, feasible, en (vaak het probleem) financially viable? 

 

2.2 Werkinstructie: Verken en rapporteer het huidige business idea van het ID3AS-projectconsortium 

Aan de start van een project ga je als projectgroep het volgende doen en opleveren: 

1. Verdiep je in het project, consortium en de waardepropositie: het beoogde product of dienst; en het 

onderliggende business idea – het “verhaal” van het projectconsortium 

2. Voer daarvoor desk research en verkennende interviews uit met de leden van het consortium en 

eventueel andere stakeholders. Een alternatief voor interviews is om een focusgroep van 

consortiumleden in een brainstormsessie gezamenlijk te laten nadenken over de verschillende 

componenten van het business model 35. 

3. Als je vervolgonderzoek doet en de resultaten van een vorige groep studenten voor dit project 

gebruikt, verifieer dan of de leden van het consortium zich kunnen vinden in deze resultaten, conclusies 

en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Het is mogelijk dat door voortschrijdend inzicht of 

veranderingen in of buiten het consortium er andere visies zijn ontstaan op het te ontwikkelen business 

model. 

4. Beschrijf in het Business model canvas kort alle 9 componenten36:  

 Hoe denken de leden van het consortium over de invulling van de verschillende component van 

het business model canvas?  

 Bijvoorbeeld: Welke waardepropositie zien zij voor zich? Voor welke klantsegmenten: type 

gebruiker of klant? Hoe gaan de inkomstenstromen en het prijsmechanisme eruit zien? 

 Beschrijf je bevindingen in het business model canvas. 

 
35 zie Osterwalder & Pigneur, 2014, p. 42-45 
36 Voor extra instructie over hoe je de eerste versie van je Business model canvasanvasanvas voor dit project 
maakt, zie:  
Osterwalder & Pigneur, 2014, p. 242-251: de Mobilize-fase; p. 14-49: de componenten van het Business model 
canvasanvasanvas. 
Maurya, A., Running Lean, “Document your Plan A”, p. 23-47.  
Let op: Dit boek werkt met het Lean Canvas (ipv het Business model canvasanvasanvas wat geschikter is voor de 
meeste ID3As-projecten) maar de werkinstructie is zeer goed bruikbaar, omdat veel componenten en de gehele 
werkwijze overeenkomen met het Business model canvasanvasanvas. 
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 Let op: Als je vervolgonderzoek doet en de resultaten van een vorige groep studenten voor dit 

ID3AS-project gebruikt, integreer dan resultaten uit dat onderzoek in de beschrijvingen van alle 

9 componenten, voor zover deze nog geldig zijn volgens jouw gesprekken met leden van het 

consortium.  

5. Presenteer het resulterende business model canvas en de inzichten over de verschillende 

componenten van het business model canvas aan het consortium. Soms zal je laten zien dat er 

verschillende ideeën bestaan over hoe de verschillende componenten van het business model canvas 

worden ingevuld.  

6. Stel vragen aan de leden van het consortium: Per component 

o Zijn jullie het eens over hoe de verschillende componenten van het business model canvas 

worden ingevuld?  

o Waarom wel: Wat zijn de gemeenschappelijke aannames waarop deze ideeën zijn gebaseerd? 

o Waarom niet: Wat zijn de verschillende aannames waarop deze ideeën zijn gebaseerd? 

o Waarop zijn de gemeenschappelijke en verschillende aannames gebaseerd? 

o Hoe kunnen we onderzoeken of deze aannames kloppen? 

o Stel vragen aan de leden van het consortium: Over het gehele business model canvas 

o Zijn jullie het eens over het gepresenteerde Business model als verhaal over het project? 

 

2.3 Tussenproduct: Omschrijving van de opbrengst van deze opdracht 

Op basis van de presentatie aan het consortium maak je als projectgroep een korte rapportage. Deze 

rapportage deel je met de leden van het consortium, eventueel andere stakeholders en jullie coach en 

programma-coordinator bij de Hanzehogeschool. 

De rapportage geeft de visie van de leden van het consortium weer over: 

 Het business model als verhaal over het project van het consortium:  

 Wat is de stand van zaken? Zijn we het eens over het business model als geheel – over het 

verhaal van dit project? 

 Een business model  als optelsom van de inzichten per component, wat weten we al over: 

o Het marktpotentieel van de waardepropositie (is it desirable?) 

o De technische uitvoerbaarheid (is it feasible?) 

o De financiële business case (is it financially viable?)?  

 Hoe zeker zijn we van wat we weten: Waarop zijn de gemeenschappelijke en verschillende 

aannames gebaseerd? Hoe kunnen we onderzoeken of deze aannames kloppen? 

 Wat zijn belangrijke aannames die de kans van slagen van het project beïnvloeden: Welke 

aannames dienen we als eerste te onderzoeken. Dit levert vervolgstappen: Welke belangrijke 

aannames die de kans van slagen van het project beïnvloeden gaan jij als student business 

developer nu prioriteren om te onderzoeken. 
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Hoofdstuk 3: Aannames in business modellen: Hoe formuleer je business hypotheses?  

 

“A hypothesis is an assumption that would have to be true for your idea to work”37 

 

3.0 Inleiding  

Op basis van het vorige hoofdstuk heb je een business model opgeleverd, dat de visie van de leden van 

het consortium weergeeft over het business model als geheel: Het business idea. Dit business idea is in 

het business model canvas opgedeeld in 9 de componenten van het business model canvas. Per 

component beschrijf je dus een aanname die een bouwsteentje is van het business idee. 

De kernvraag is nu: Gaat dit idee werken? Het preciezer formuleren van de aannames helpt om deze te 

testen. Zo kan je inzicht verwerven in de kans van slagen van het business idee. 

 

3.1 Korte uitleg 
3.1.1 Wat zijn aannames in een business model en waar zijn ze goed voor? 

Aannames in een business model zijn veronderstellingen over de invulling van de verschillende 

componenten van het business model. In het begin van een project zijn de aannames gebaseerd op de 

initiële ideen van start-up founders, ondernemers, professionals in een bedrijf, of leden van een 

consortium van bedrijven die samen een project voor ogen hebben. In latere fasen zijn deze initiële 

aannames door testen aangescherpt, veranderd, of verlaten en vervangen door nieuwe aannames. 

De bedoeling is nu dat jullie als projectgroep van studenten de aannames van het projectconsortium op 

dit moment (zoals bleek uit je onderzoek op basis van het vorige hoofdstuk) preciezer gaan formuleren, 

zodat je het business idee kan testen. 

 

Aannames worden in de startup-literatuur business hypotheses genoemd38. Auteurs in de startup-

literatuur beschrijven business hypotheses als volgt: 

 “A hypothesis is just a fancy word for guess” - Steve Blank39 

“LOFA” = Leap of Faith Assumption” - Eric Ries40 

An assumption that would have to be true for your idea to work – Roger Martin41 

 

 
37 Martin, R. (2014) https://hbr.org/2014/05/a-simple-nuance-that-produces-great-strategy-discussions 
38 De term “hypothese” heeft in wetenschappelijk onderzoek een iets andere betekenis. Een hypothese is een vorm 
van een scientific argument (synoniemen: hypothesis, proposition, inference, model, theory): “An argument is 
what we speculate might be true about the world; it engages the realm of theorizing. Often, it is important to 
distinguish among arguments lying at different levels of abstraction. The most abstract level may be referred to 
as macro-level theories, theoretical frameworks, or paradigms. At a slightly less abstract level one finds meso-
level theories or models. At the most specific level one speaks of hypotheses, inferences, micro-level theories, or 
propositions, which are assumed to be directly testable” (Gerring, 2012, p. 408). 
39 Blank & Dorf, 2012 
40 Ries, 2011. 
41 Martin, R. (2014) https://hbr.org/2014/05/a-simple-nuance-that-produces-great-strategy-discussions 
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Het voordeel van het werken met business hypotheses is dat je ook geheel nieuwe ideeën of kansen kan 

testen. Je kan dus heel creatief experimenteren: Nieuwe ideeën testen, in plaats van alleen analyseren 

van data van marktontwikkelingen in het verleden. Juist daardoor kan je nieuwe kansen voor groei en 

innovatieve business modellen ontwikkelen.  

Voorbeeld: Stel dat je een klantsegment zoekt voor een nieuwe technologie om groen gas te produceren, 

waarbij de grondstoffen koeienmest en waterstof samen in een vergister worden omgezet in groen gas. 

Een relatief nieuw type klantsegment, dat nog niet (vaak) voorkomt in marktanalyses van de markt voor 

groen gas, kunnen bijvoorbeeld lokale coöperaties van zonneparken, netwerkbeheerders en boeren zijn. 

Zulke coöperaties kunnen leveren aan nabijgelegen woonwijken waar een deel van de woningen van 

aardgas overstapt op groen gas of waterstof. Denk bijvoorbeeld aan de waterstof-woonwijk in 

Hoogeveen. In deze lokale coöperatie levert de boer mest, het zonnepark zet overschotten aan 

elektriciteit via electrolyse om in waterstof, de netwerkbeheerder zorgt voor transportleidingen. Samen 

investeren ze in de nieuwe technologie. Door te werken met hypotheses, kan je dit nieuwe idee testen.42 

 

3.1.2 Hoe hangen de business hypotheses in een business model samen met je deelvragen, als je een 

business model ontwikkelt als afstudeeronderzoek? 

In een afstudeeronderzoek werk je meestal met hoofd- en deelvragen. Zoals aanbevolen in hoofdstuk 

1.2 heb je één deelvraag per component van het business model canvas. Je hoeft niet altijd alle 

componenten van het business model grondig te onderzoeken als dat niet haalbaar is in de gegeven tijd. 

Beperk je dan tot deelvragen over de meest risicovolle componenten, bijvoorbeeld 4-5 componenten.  

Formuleer eerst, op basis van je verkenning zoals beschreven in hoofdstuk 2, de initiële aannames voor 

alle componenten van het business model. Vervolgens formuleer je business hypotheses voor deze 

meest risicovolle componenten: Dat zijn de antwoorden die je verwacht per deelvraag over deze 4-5 

componenten. Deze deelvragen ga je dan beantwoorden door ze te testen, volgens de procedure die in 

deze en de volgende hoofdstukken wordt beschreven. 

 

3.1.3 Criteria aan business hypotheses 
Een aanname is vaak nog wat zoekend geformuleerd. Bij het onderzoekend ontwikkelen van een 

business model wil je echter je aannames zó formuleren dat ze te onderzoeken zijn: Ze dienen testbaar, 

precies, en discreet te zijn. Als je aannames voldoen aan deze criteria, noemen we de aannames business 

hypotheses. 

Een testbare, precieze, en discrete business hypothese voldoet aan de volgende criteria43: De business 

hypothese: 

 
42 Zie voor meer voorbeelden: https://hbr.org/2011/09/you-cant-analyze-your-way-to-g.html over hoe geheel 
nieuwe waardeproposities werden ontwikkeld en hebben gezorgd voor explosieve groei van de omzet van grote 
bedrijven. 
43 Deze criteria zijn gebaseerd op Testing business ideas, p. 24-39; en in lijn met wetenschappelijke methodologie 
nader gedefinieerd op basis van Social Science Methodology door John Gerring.  
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 beschrijft een aanname of “educated guess” over 1 component van het business model canvas 

 is geformuleerd als een hypothese, in de algemene vorm: “Wij geloven dat X waar is” 

 is een testbare uitspraak, waarvan je kan aantonen dat deze waar of onwaar is 

 is een precieze uitspraak, die precies beschrijft wat, wie, waar, wanneer X waar is 

 is een discrete uitspraak, die focust op een onderscheidend element 

 

3.1.4 Waarom formuleer je business hypotheses per component van het business model canvas?  
Zoals al blijkt uit het voorbeeld, kunnen business ideas best complex zijn. Daarom deel je het business 

idea eerst op over de 9 componenten van het business model canvas. Want onthoud: Een business model 

canvas is een visueel model van de definitie van een business model. De definitie van een business 

model heeft echter een hoog abstractieniveau: “In sum, a business model defines who your customers 

are, what you are selling, how you produce your offering, and why your business is profitable.”44  

Het canvas is dus een visueel hulpmiddel om je business idea te vertalen naar een lager abstractieniveau, 

door het te verdelen in relatief concrete componenten die samen het business model vormen. Per 

component beschrijf je dus een aanname die een bouwsteentje is van je business idee. Daardoor wordt 

je business idea in relatief specifieke, testbare aannames opgedeeld. 

 

3.1.5 Waarom formuleer je business hypotheses in de vorm “Wij geloven dat X waar is”? 
Zoals hierboven al beschreven, is een business hypothesis: “An assumption that would have to be true 

for your idea to work” (Roger Martin45). Als je hypothese waar blijkt, dan is er een kans dat je business 

idee kan werken. Hoe groot deze kans is, hangt af van onder andere de kwaliteit van je bewijsmateriaal. 

Als je hypothese niet waar blijkt, dan is er een kans dat je business idee niet gaat werken, en kan je 

overwegen om je idee bij te stellen, of de hypothese nogmaals op een andere wijze te testen. Hierover 

volgt in latere hoofdstukken meer informatie. 

 

3.1.6 Wanneer voldoet een business hypothese aan het criterium “testbaar”? 
Een hypothese is testbaar, als kan worden aangetoond dat deze waar is (gevalideerd) of onwaar 

(gefalsifieerd), op basis van verzameld bewijsmateriaal46, en de analyse en interpretatie daarvan. 

Bewijsmateriaal verzamelen, analyseren en interpreteren gebeurt door je business idea te testen (zie 

volgende hoofdstuk). Hierbij is ervaring met onderzoek en inhoudelijke kennis van het business idea 

nodig, daarom is het belangrijk om leden van het consortium en andere experts te betrekken bij zowel 

de formulering van de hypothese, als de keuze van de testen en interpretatie van het verkregen 

bewijsmateriaal. 

 

 
44 Osterwalder et al. (2020) Testing business ideas. 
45 Martin, R. (2014) https://hbr.org/2014/05/a-simple-nuance-that-produces-great-strategy-discussions 
46 Zie Hoofdstuk 1 over evidence-based practice 
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Een kritische vraag om te bepalen of je business hypothese testbaar is, is je af te vragen: 

Is deze business hypothese een speculatieve uitspraak over wat waar zou kunnen zijn in deze wereld?47 

 

3.1.7 Wanneer voldoet een business hypothese aan het criterium “precies”?  
Een business hypothese is precies, als deze precies beschrijft wat “would have to be true for your idea 

to work” (Roger Martin48); kortom: Wat, wie, waar, wanneer precies – beschreven in meetbare 

eenheden - moet waar zijn zodat je business idee gaat werken?49  

Onthoud goed: Een business hypothese is een aanname voor één component van het business model , 

het is een bouwsteentje van je business idee. Daardoor kan je je business idea in testbare en precieze 

business hypotheses opdelen, die tezamen allemaal waar moeten zijn zodat je business idee gaat werken.  

 

Een kritische vraag om te bepalen of je business hypothese precies is, is je af te vragen: 

Beschrijft deze business hypothese precies de beoogde uitkomst?50 

 

3.1.8 Wanneer voldoet een business hypothese aan het criterium “discreet”? 
Een business hypothese is discreet, als het een afgebakend item beschrijft dat je wilt onderzoeken. Per 

component dien je dus ook te focussen, op bijvoorbeeld één type klantsegment, niet op alle beoogde 

klantsegmenten tegelijk. Denk hieraan als je suggesties krijgt in termen van: “Het is ook interessant om 

X te onderzoeken”, of “je kan ook even…”. Dat zijn vaak waardevolle suggesties, maar dan voor extra 

hypotheses, die dan op deze suggestie focussen.  

 

Een kritische vraag om te bepalen of je business hypothese discreet is, is je af te vragen: 

Identificeert deze business hypothese een specifiek, goed afgebakend object dat duidelijk deel uitmaakt 

van deze business hypothese? 

 

3.1.9 Drie typen business hypotheses 
Hoofdstuk 2 beschrijft hoe in het business model canvas de 9 verschillende componenten in samenhang 

3 kernmodellen vormen, die samenhangen met 3 typen risico’s: Desirability, feasibility, and viability 

risk. Daarom onderscheiden we ook drie typen business hypothesen: Desirability, feasibility, and 

viability hypotheses.51  

1. Desirability hypotheses: Deze hypotheses ga je testen om onzekerheid te verminderen omtrent het 

marktrisico: Is de beoogde markt groot genoeg? Zijn er genoeg klanten die deze waardepropositie willen 

afnemen? Kan het bedrijf de beoogde typen klanten bereiken, aantrekken en vasthouden? Kortom, kan 

 
47 Gerring, 2012, p. 408 
48 Martin, R. (2014) https://hbr.org/2014/05/a-simple-nuance-that-produces-great-strategy-discussions 
49 Testing business ideas, p. 24-39; zie ook: Maurya (2012), Running Lean, p. 61-64. 
50 Gerring, 2012, p. 408 
51 Testing business ideas, p. 32-35. 
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het bedrijf deze waarde creëren met de waardepropositie (het nieuwe product/dienst) voor de beoogde 

klanten en gebruikers – en lost dit een echt en belangrijk probleem voor hen op? Het is verstandig in 

een vroeg stadium van business model ontwikkeling dit type hypotheses als eerste te testen.  

 

2. Feasibility hypotheses: Deze hypotheses ga je testen om onzekerheid te verminderen omtrent het 

organisatie- en productierisico: Kan het bedrijf of het consortium deze waardepropositie maken? 

Beschikt het over de mensen, middelen, partners en toeleveranciers die nodig zijn? Kortom, kan het 

bedrijf deze waardepropositie produceren en leveren – en is dat schaalbaar?  

 

3. Viability hypotheses: Deze hypotheses ga je testen om onzekerheid te verminderen omtrent het 

financiële risico: Is het mogelijk om meer geld te verdienen dan uit te geven? Kortom, is er een 

verdienmodel mogelijk waarmee het bedrijf voldoende waarde onttrekt aan de waarde die gecreëerd 

wordt voor de klanten, zodat het creëren, produceren en leveren van waarde voor klanten herhaalbaar, 

en op lange termijn economisch levensvatbaar en duurzaam is? Dit type hypotheses dien je in een vroeg 

stadium van business model ontwikkeling al te testen, al is het dan slechts mogelijk om een indicatie 

van kosten en inkomsten te geven. Echter, “ballpark numbers” zijn beter dan helemaal geen idee 

hebben! 

 

 

 

 

Voorbeeld: Business hypotheses voor Waste2Energy 

Een ondernemer wil samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun food waste wil 

vergisten om groen gas te produceren. De onzekerheden van deze ondernemer betreffen aannames, die 

waar moeten zijn om zijn business idee te laten werken. Deze aannames kan je vertalen in deelvragen 

per component van een business model canvas, bijvoorbeeld: 

 Waardepropositie: Wat is een kansrijke waardepropositie voor de nabijgelegen restaurants, 

zodat ze hun food waste willen leveren? 

Key partners Key activities Value propos. Customer Customer
relationships segments

Key resources Customer
channels

Cost structure Revenue streams

FEASIBLE DESIRABLE

FINANCIALLY VIABLE
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 Klantsegmenten: Welke nabijgelegen restaurants kunnen en willen organisch afval leveren?  

 Inkomsten en andere baten: Wat zijn de opbrengsten van vergisting van afval van nabijgelegen 

restaurants (financieel, groen gas), en welke positieve externe effecten leveren waarde die je 

kan monetariseren (circulair imago van deze restaurants, kunnen bijvoorbeeld vermeden CO2-

emissies worden “verkocht” als CO2-certificaten)? 

Deze deelvragen zijn echter nog heel open geformuleerd. Je zal deze moeten inkaderen om binnen een 

redelijk tijdsbestek te kunnen beantwoorden. Daarom ga je per deelvraag een business hypothese 

formuleren volgens de instructies in dit hoofdstuk. Zoals eerder vermeld, kan je dan ook nieuwe ideeën 

testen, bijvoorbeeld: “Wij geloven dat nabijgelegen restaurants gratis hun organisch afval gescheiden 

willen leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in hun buurt.” 

 

 

Voorbeeld: Business hypotheses voor Smart Marine Aquaponics 

Een ondernemer wil een nieuw business idee ontwikkelen in de vorm van een kleinschalige installatie 

om op kleine schaal zeewier te kweken in steden, als duurzame wijze van voedselproductie voor 

bijvoorbeeld urban farming in leegstaande kantoorpanden en parkeergarages. Aan duurzame 

voedselproductie is in steden een groeiende vraag, en met andere technologische installaties vindt urban 

farming al veel plaats.  

Om rendabel te zijn, staat echter al één ding vast: De groeicyclus van zeewier moet worden verkort.  

De onzekerheden van deze ondernemer betreffen aannames over een innovatieve technologie die 

hiervoor gebruikt moet worden. Deze aannames moeten waar zijn om haar business idee te laten 

werken. Haar aanname is dat de toepassing van deze innovatieve technologie “feasible” ofwel technisch 

uitvoerbaar is op de beoogde kleine schaal: De groei van zeewier in zout-waterbassins kan versneld 

worden met een nano-bubbelgenerator in installaties om op kleine schaal zeewier te kweken in 

bijvoorbeeld leegstaande parkeergarages.   

Deze aannames kan je vertalen in deelvragen per component van een business model canvas, 

bijvoorbeeld: 

 Waardepropositie: Op welke wijze kan een kansrijk product-concept worden ontworpen voor 

ondernemers in urban farming om kleinschalig zeewier te kweken in zout water in bijvoorbeeld 

leegstaande parkeergarages, zodat dit voldoet aan de technische specificaties en services die 

beoogde klanten nodig hebben? 

 Key resources: Is de nieuwe nanobubbel-technologie technisch uitvoerbaar en effectief op 

kleine schaal, en is dit productieproces schaalbaar? 

 Key activities:Welke processen zijn nodig om dit product-concept te ontwerpen, maken, 

distribureren en verkopen op schaalbare wijze? 

 Key partners: Welke partners zijn nodig als toeleveranciers, netwerkpartners, joint ventures? 
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Deze deelvragen zijn echter nog heel open en breed geformuleerd. Je zal deze moeten inkaderen om 

binnen een redelijk tijdsbestek te kunnen beantwoorden. Daarom ga je per deelvraag een business 

hypothese formuleren volgens de instructies in dit hoofdstuk. Zoals eerder vermeld, kan je dan ook 

nieuwe ideeën testen, bijvoorbeeld: “Wij geloven dat de groei van zeewier, gemeten in bladoppervlak 

en gewicht, in kleinschalige zout-waterbassins met 50% versneld kan worden door extra zuurstof-

toevoer met een nano-bubbelgenerator.”  

 

3.2 Werkinstructie: Formuleer de aannames van het business idea als business hypotheses 

Op basis van je vorige korte rapportage (zie 2.3 Tussenproduct) ga je nu als studententeam de aannames 

in dit business model formuleren als business hypotheses volgens de instructie in 3.1. 

Je maakt onderscheid in drie typen business hypotheses: 

 Desirability hypotheses: het marktpotentieel van de waardepropositie (is it desirable?) 

 Feasibility hypotheses: de technische uitvoerbaarheid (is it feasible?) 

 Viability hypotheses: de financiële business case (is it financially viable?) 

Presenteer de precieze aannames aan het consortium en je coach vanuit de Hanzehogeschool: kloppen 

de business hypotheses nog met hun visie per component? Zijn er extra hypotheses te identificeren? 

 

3.3 Tussenproduct: Omschrijving van de opbrengst van deze opdracht 

Op basis van de presentatie aan, en terugkoppeling met, het consortium maak je als projectgroep een 

korte rapportage. Deze rapportage deel je met de leden van het consortium, eventueel andere 

stakeholders en jullie coach en programma-coordinator bij de Hanzehogeschool. 

De rapportage geeft de visie van de leden van het consortium weer over: 

 Een business model canvas met precieze business hypotheses over het project. Dit is je business 

model 1.0.  

 Eventuele toelichting per business hypothese: Wie van het consortium waarom waarde hecht 

aan deze specifieke formulering van de business hypotheses. 

De rapportage heeft dus de vorm van een soort logboek (vergelijkbaar met een lab journal), en kan later 

als bijlage in het eindrapport worden toegevoegd. In het eindrapport beschrijf je uiteindelijk welke 

business hypotheses zijn getest, de uitkomsten, en hoe nu verder. Voor later onderzoek, en om het 

onderzoek navolgbaar en controleerbaar te maken, is het nodig in de bijlage te vermelden welke 

business hypotheses er nog meer zijn, en welke nog niet getest zijn. 
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4. Business hypotheses selecteren: Hoe kies je welke business hypotheses je gaat testen in een 

business model ?  

 

4.0 Inleiding  

Op basis van het vorige hoofdstuk heb je een business model canvas opgeleverd met precieze business 

hypotheses over het project per component van het business model canvas. Dit canvas geeft dus het 

business idea van de leden van het consortium weer, opgedeeld in 9 de componenten van het 

BUSINESS MODEL CANVAS: Alle bouwsteentjes van het business idee zijn nu testbaar, precies en 

discreet geformuleerd als business hypotheses. 

De kernvraag is nu: Welke van deze testbare, precieze en discrete business hypotheses ga je testen? 

Door de business hypotheses te testen, krijg je inzicht in de kans van slagen van het business idee. Maar 

het is belangrijk te kiezen waar je begint, om geen tijd, geld en energie te verliezen  

 

4.1 Korte uitleg 
 

4.1.1 Prioriteren van business hypotheses: Assumptions mapping 
In je vorige rapportage (zie 3.3 Tussenproduct) heb je nu een BUSINESS MODEL  canvas met testbare, 

precieze en discrete business hypotheses over het project. Waarschijnlijk zijn dat er heel veel: teveel 

om alles tegelijkertijd te testen. Daarom ga je de business hypotheses prioriteren: Bepalen welke het 

eerst getest moeten worden. Ruwweg is daarbij de vuistregel: Bepaal welke business hypotheses het 

meest risicovol zijn voor het slagen van het business idea52. 

 

Daarbij ga je als volgt te werk: 

 

1) Schrijf alle business hypotheses — in de testbare, precieze en discrete formulering — op drie 

verschillende kleuren post-its, waardoor je onderscheid maakt in drie typen business hypotheses: 

 Desirability hypotheses: het marktpotentieel van de waardepropositie (is it desirable?) 

 Feasibility hypotheses: de technische uitvoerbaarheid (is it feasible?) 

 Viability hypotheses: de financiële business case (is it financially viable?) 

 

2) Plak alle post-its op een value proposition canvas en een BUSINESS MODEL  canvas. 

 
52 Testing business ideas p. 36-39 
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3) Maak op een groot vel papier een assumptions map, in deze vorm: 

 

 

 

4) Hersorteer alle post-its met business hypotheses op de assumptions map, aan de hand van de vragen: 

a) Hoeveel bewijsmateriaal heb je voor deze business hypothesis? Als je relevant, observeerbaar en 

recent bewijsmateriaal hebt voor een business hypothese, dan plak je deze post-it met de hypothese 

meer links op de x-as.  

Relevant, observeerbaar en recent bewijsmateriaal heb je bijvoorbeeld, omdat deze door een vorig 

studententeam voor dit project al was getest, of omdat de leden van het consortium hiervoor 

bewijsmateriaal hebben). 

Al je geen of weinig bewijsmateriaal hebt, plaats je de post-it rechts op de x-as. 

 

Nu heb je alle post-its op de assumptions map geplaatst, maar min of meer op dezelfde hoogte. Nu ga 

je de post-its naar boven of beneden schuiven, door onderscheid te makent aan de hand van de volgende 

vraag:  

Important

Unimportant

Have evidence No evidence
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b) Hoe belangrijk is de business hypothese voor de slagingskans van het business idea? Een business 

hypothese is héél belangrijk, in het geval dat als de business hypothese niet waar blijkt te zijn, het gehele 

business idea geen kans van slagen meer heeft (en het irrelevant is of de andere business hypotheses nu 

wel of niet waar blijken te zijn). In dit geval herplaats je deze business hypothese bovenaan de y-as: 

Heel belangrijk. 

Als een hypothese minder belangrijk is voor de slagingskans van het business idea, plaats je de post-it 

meer of minder naar beneden. 

 

5) Bekijk nu welke business hypotheses zich in het kwadrant rechts bovenaan bevinden: Dit zijn de 

business hypotheses die: 

- van kritisch belang zijn voor de slagingskans van het business idea: deze business hypotheses moeten 

absoluut waar blijken om het business idea te laten werken 

- waarvoor je geen tot weinig bewijsmateriaal hebt: het antwoord op de vraag óf deze business 

hypotheses waar zijn, is hoogst onzeker. 

 

Kortom, door deze werkwijze heb je een prioritering gemaakt: Deze business hypotheses in het 

kwadrant rechts bovenaan dienen als eerste getest te worden. 

 

 

Voorbeeld: Assumptions mapping voor Waste2Energy 

Voor de ondernemer die samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun gezamelijke food 

waste wil vergisten om groen gas te produceren, heb je deze deelvraag voor de component 

“klantsegmenten” van zijn business model canvas geformuleerd: 

Focus here!

Important

Have evidence No evidence

Unimportant
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Klantsegmenten: Welke nabijgelegen restaurants kunnen en willen organisch afval leveren? Een van de 

business hypotheses is: “Wij geloven dat nabijgelegen restaurants gratis hun organisch afval gescheiden 

willen leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in hun buurt.” 

Voor deze hypothese is er geen tot weinig bewijsmateriaal: het antwoord op de vraag óf deze business 

hypothese waar is, is hoogst onzeker. De ondernemer heeft wel eens een enthousiaste ondernemer over 

dit idee gesproken, maar lang niet alle ondernemers in zijn buurt. Dat is onvoldoende evidence 

(bewijsmateriaal, in dit geval uitspraken van andere ondernemers). Daarnaast is de bereidheid van 

ondernemers in zijn buurt om hun food waste te leveren van kritisch belang voor de slagingskans van 

het business idea: Deze business hypotheses moeten absoluut waar blijken om het business idea te laten 

werken. 

Deze business hypothesis prioriteer je dus en plak je in het kwadrant rechts bovenaan, in de groep van 

business hypotheses die als eerste getest dienen te worden. 

 

Voorbeeld: Assumptions mapping voor Smart Marine Aquaponics 

Voor de ondernemer die nieuw business idee wil ontwikkelen in de vorm van een kleinschalige 

installatie om rendabel, met korte groeicycli, zeewier te kweken, heb je deze deelvraag voor de 

component “key resources” van zijn business model canvas geformuleerd: Is de nieuwe nanobubbel-

technologie technisch uitvoerbaar en effectief op kleine schaal, en is dit productieproces schaalbaar? 

Een van de feasibility business hypotheses is:  

“Wij geloven dat de groei van zeewier, gemeten in bladoppervlak en gewicht, in kleinschalige zout-

waterbassins met 50% versneld kan worden door extra zuurstof-toevoer met een nano-

bubbelgenerator.” 

Voor deze hypothese is er geen tot weinig bewijsmateriaal: het antwoord op de vraag óf deze business 

hypothese waar is, is hoogst onzeker. De ondernemer heeft de nano-bubbel getest op lab-schaal, maar 

nog niet in wat grotere waterbassins van een paar vierkante meter. Dat is onvoldoende evidence 

(bewijsmateriaal). Daarnaast is het versnellen van de groei van zeewier van kritisch belang voor de 

mogelijke financiële slagingskans van het business idea: Deze business hypothese moeten absoluut 

waar blijken om het business idea te laten werken. 

Deze business hypothesis prioriteer je dus en plak je in het kwadrant rechts bovenaan, in de groep van 

business hypotheses die als eerste getest dienen te worden. 

 

4.2 Werkinstructie: Selecteer business hypothesis om te testen met een assumptions map 

In je tussenprodukt van 3.3 heb je een business model canvas en een logboek opgeleverd, waarin alle 

business hypotheses zijn beschreven en testbaar, precies en discreet zijn geformuleerd. Deze beschreven 

business hypotheses gebruik je voor de volgende producten en activiteiten: 

1. Maak een assumptions map: Prioriteer nu met je team nu al deze business hypotheses door 

assumptions mapping volgens de hierboven beschreven werkwijze. Zorg ervoor dat je 
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onderscheid maakt in de drie typen business hypotheses (desirability / feasibility / viability) 

door ze op drie verschillende kleuren post-its te schrijven. 

2. Maak een rapportage: Toelichting per business hypothese, waarom deze meer of minder 

prioriteit heeft. Gebruik hiervoor je logboek, dit breid je op deze wijze uit. 

3. Maak aanbevelingen in de rapportage voor het consortium: Welke business hypotheses zouden 

volgens jullie als eerste getest moeten worden, en waarom?  

4. Stuur het consortium de assumptions map, rapportage, aanbevelingen toe en vraag of ze dit 

goed willen doornemen voor de groepsdiscussie na de presentatie. 

5. Presenteer de assumptions map, de rapportage en jullie aanbevelingen aan de leden van het 

consortium.  

6. Initieer direct na de presentatie een groepsdiscussie over de vraag: Welke business hypotheses 

hebben wat hen betreft de meeste prioriteit om getest te worden? Luister goed, maar je mag ook 

kritisch weerwoord geven! 

7. Zorg dat deze groepsdiscussie leidt tot een gedeeld plan voor het vervolg van dit project: Welke 

business hypotheses hebben de meeste prioriteit om getest te worden, en waarom? 

8. Verzamel zomogelijk ideeën van de consortium-leden over hoe je deze business hypotheses 

zou kunnen testen, mogelijke experts, sleutelfiguren of collega’s uit hun bedrijf en netwerk die 

je daarbij zonodig kunnen helpen. 

 

4.3 Tussenproduct: Omschrijving van de opbrengst van deze opdracht 

Op basis van deze presentatie en groepsdiscussie met het consortium maak je als projectgroep een korte 

rapportage, met de definitieve assumptions map en het gedeelde plan voor het vervolg van dit project 

over welke business hypotheses nu de meeste prioriteit hebben om getest te worden.  

Deze rapportage deel je met de leden van het consortium, eventueel andere stakeholders en jullie coach 

en programma-coordinator bij de Hanzehogeschool. 

De rapportage geeft de visie van de leden van het consortium weer over: 

 Assumptions map: Visueel overzicht van welke business hypotheses over het project als eerste 

getest dienen te worden  

 Business hypotheses: Lijst van alle business hypotheses; testbaar, precies en discreet 

geformuleerd (dit was je tussenproduct uit het vorige hoofdstuk, dus gebruik dit document!) 

 Toelichting per business hypothese waarom deze de prioriteit heeft.  

o Welk bewijsmateriaal (meer of minder) is er per business hypothese beschikbaar? 

o Waarom is deze business hypothese meer of minder belangrijk voor de kans van slagen 

van het business idea, volgens jullie als studententeam en volgens de leden van het 

consortium?  
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o Plan voor het vervolg: Welke business hypotheses zullen als eerste worden getest 

omdat deze de meeste prioriteit hebben om getest te worden, en waarom? 

De rapportage heeft dus wederom de vorm van een soort logboek, en kan later deels als bijlage in het 

eindrapport worden toegevoegd. In het eindrapport beschrijf je uiteindelijk welke business hypotheses 

zijn getest, de uitkomsten, en hoe nu verder. Voor later onderzoek, en om het onderzoek navolgbaar en 

controleerbaar te maken, is het nodig in de bijlage te vermelden welke business hypotheses er nog meer 

zijn, welk bewijsmateriaal daarvoor al voorhanden was, en waarom deze minder belangrijk leken te 

zijn. 
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5. Testen van business hypotheses: Hoe selecteer en ontwerp je business experiments? 

 

“Experimentation is about structured creativity”53 

 

5.0 Inleiding 

Op basis van het vorige hoofdstuk heb je een definitieve assumptions map opgeleverd met een visueel 

overzicht van welke business hypotheses als eerste getest dienen te worden. Ook heb je toegelicht, per 

business hypothese, in welke mate deze de prioriteit heeft, op basis van deze criteria: 

o Welk bewijsmateriaal (meer of minder) is er per business hypothese beschikbaar? 

o Waarom is deze business hypothese meer of minder belangrijk voor de kans van slagen van het 

business idea, volgens jullie als studententeam en volgens de leden van het consortium? 

 

De kernvraag is nu: Hoe ga je deze geprioriteerde business hypotheses testen? Hoe selecteer je een 

geschikt experiment, en hoe ontwerp je het experiment zó dat het specifiek meet wat je wilt meten om 

een business hypothese in jullie ID3AS-project te testen? 

 

5.1 Korte uitleg 
5.1.1 Wat is een business experiment? 

Een business experiment is een systematische manier om bewijsmateriaal te verzamelen voor het 

verifiëren of falsifiëren van je business hypothese.54 In hoofdstuk 3 werd een business hypothese onder 

andere gedefinieerd als “An assumption that would have to be true for your idea to work”55: wat waar 

moet zijn om je business idee te laten slagen. Als je door een business experiment kan laten zien dat je 

business hypothese waar is (je hebt de hypothese geverifieerd), dan is de kans groter — of met andere 

woorden de onzekerheid kleiner — dat je business idee kan gaan werken.  

Oftewel: Met business experimenten reduceer je het risico dat je business idee niet succesvol wordt. En 

dat wil je weten om — indien nodig —tijdig je business idee bij te stellen of te verlaten, zodat je je tijd, 

energie en geld in andere business ideeën kan steken. 

Zoals je ziet in figuur 5.1, is het uitvoeren van experimenten een cyclisch proces: Je begint met je 

business hypothese, je voert een experiment uit, je stelt vast wat je hebt geleerd en herformuleert je 

business hypothese. Deze cyclus wordt nader uitgelegd in deze en de volgende hoofdstukken. 

 

 
53 Testing business ideas, p. 44 
54 Testing business ideas, p. 44-45  
55 Martin, R. (2014) https://hbr.org/2014/05/a-simple-nuance-that-produces-great-strategy-discussions 
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Figuur 5.1: De cyclus van testen van hypothese per component van je business model  

 

5.1.2 Hoe selecteer je een bepaald type business experiment?  

Experimenten verschillen — voor het selecteren van een geschikt type experiment zijn een aantal 

criteria belangrijk: (1) het type evidence dat het oplevert; (2) de sterkte van het bewijsmateriaal, en (3) 

de kosten in tijd en geld om een experiment uit te voeren. 

 

De betekenis van “evidence” is bewijsmateriaal, en niet bewijs. Dit bewijsmateriaal kan geschikt zijn 

om een bepaald type business hypothesis te testen: Een desirability, feasibility, of viability hypothesis.  

Bijvoorbeeld: Customer interviews is een experiment dat bestaat uit het interviewen van bepaalde typen 

eindgebruikers of consumenten56. Je kan er een desirability hypothesis mee testen (past de 

waardepropositie bij het beoogde klantsegment?), en een viability hypothesis (wat is een haalbare prijs 

voor de waardepropositie?).  

 

Ten tweede kan het bewijsmateriaal dat een bepaald type experiment levert sterk of zwak zijn. 

Bijvoorbeeld: Customer interviews leveren als type bewijsmateriaal uitspraken van de interviewees 

over de vraag in welke mate, op welke wijze en waarom de waardepropositie op basis van 

(sensor)technologie X voor hen welk type waarde levert (gebruiks-, esthetische, imago-, of andere typen 

waarde), en of zij deze waardepropositie willen gaan gebruiken en ervoor betalen. Uitspraken geven 

echter intenties weer over bijvoorbeeld gebruik of voorgenomen koopgedrag, en dat is relatief zwak 

bewijsmateriaal als je wilt testen “wat waar moet zijn om je business idee te laten slagen”; kortom, of 

je interviewees echt gan doen wat ze zeggen dat ze gaan doen. Tegelijkertijd geven customer interviews 

 
56 Testing business ideas, p. 106-107. 



55 
 

wel in behoorlijke mate een accuraat beeld van de top-3 problemen die beoogde gebruikers willen 

oplossen. Die informatie kan je gebruiken om je waardepropositie te herontwerpen. 

 

Ten derde is voor het selecteren van een geschikt experiment is een ander belangrijk criterium of het 

business experiment snel en goedkoop, ofwel langdurig en duur is.  

Bijvoorbeeld: Customer interviews kosten relatief weinig tijd en zijn goedkoop om uit te voeren. 

Daardoor krijg je snel een beeld of je business idee voor een waardepropositie voor een bepaald 

klantsegment met een bepaalde prijszetting in de juiste richting gaat. Het is daarom geschikt als 

discovery experiment: Beginnen met snelle en goedkope business experiments reduceert je risico om 

tijd, geld en energie te verspillen57. Als je enige zekerheid hebt over de vraag of je business idee in de 

juiste richting gaat, is het zinvol om met validation experiments te vervolgen. Deze leveren sterker 

bewijsmateriaal om je business hypotheses te valideren voordat je je product daadwerkelijk en op 

grotere schaal gaat maken. 

 

Kortom, de keuze voor een bepaald experiment is afhankelijk van het benodigde type en sterkte van het 

bewijsmateriaal, en de fase waarin je ontwerpgerichte onderzoek naar een business model verkeert. 

Een goed overzicht van mogelijke business experiments zijn te vinden in het boek “Testing business 

ideas”. Deze “experiment library” geeft informatie over hoe je experimenten opzet, uitvoert, en met 

welke andere experimenten je ze kan opvolgen (experiment pairing) om meer bewijsmateriaal te 

verzamelen. 

 

5.1.3 Hoe ontwerp je een business experiment? 

Als je een bepaald type business experiment heb geselecteerd, ga je deze als het ware herontwerpen, 

zodat het specifiek past bij de business hypothesis die je wilt testen in je project. 

Bijvoorbeeld: Je wilt customer interviews afnemen om zowel een desirability als een viability 

hypothesis te testen (past de waardepropositie bij het beoogde klantsegment, en wat is een haalbare prijs 

voor de waardepropositie?). 

Een goed beginpunt is de beschrijving in Testing business ideas. Daar vind je ook een algemene 

inerviewvragenlijst. Deze kan je nader specificeren voor je eigen business hypotheses.  

Een goed idee is om de onderliggende en andere relevante literatuur te bestuderen, om vanuit een 

theoretisch perspectief je vragenlijst te kunnen onderbouwen. Voor customer interviews zijn dat 

bijvoorbeeld theorieen over value proposition en “jobs-to-be-done”.58 Deze theorieën worden ook wel 

“marketing theory of innovation” genoemd, omdat ze business developers helpen om nieuwe markten 

 
57 Zie voor een overzicht van discovery en validation experiments: Testing business ideas, p. 92-311. 
58 Bijvoorbeeld: Christensen, M., T. Hall, K. Dillon & D. S. Duncan (2016). Know Your Customers “Jobs to Be 
Done”. Harvard Business Review, September, 54-62. 
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te ontdekken en en creëren door nieuwe vormen van waardecreatie. Dat is vaak interessant voor de 

projecten, omdat voor nieuwe (sensor)technologieen vaak nog een toepassing wordt gezocht. Die 

toepassing, in een product of dienst (waardepropositie) heeft de grootste kans van slagen als het een 

probleem oplost die tot nu toe niet goed kon worden opgelost.  

 

Voorbeeld: Business experiment voor Waste2Energy 

Voor de ondernemer die samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun gezamelijke food 

waste wil vergisten om groen gas te produceren, is een van de business hypotheses: “Wij geloven dat 

nabijgelegen restaurants gratis hun organisch afval gescheiden willen leveren voor een vergister van 

een horeca-ondernemer in hun buurt.” 

Voor deze hypothese is er nu geen tot weinig bewijsmateriaal en het is wel van kritisch belang dat dit 

klopt voor de slagingskans van het business idea. Om deze hypothese voor hem te testen, heb je een 

discovery experiment nodig: een snel en goedkoop business experiments dat je risico reduceert om tijd, 

geld en energie te verspillen aan het verder uitwerken van zijn idee. 

Als discovery experiment selecteer je het business experiment “customer interviews”. Je maakt een 

interviewvragenlijst op basis van de marketing theories of innovation over het concept Jobs-to-be-done.  

Met customer interviews kan je echter meerdere business hypotheses testen, en dat is ook efficient om 

te doen. Met dit interviewschema onderzoek je of nabijgelegen horecagelegenheden waarde hechten 

aan het vergisten van hun organische afval tot groen gas, en wat hun ontwerpeisen zijn voor dit nieuwe, 

nog te ontwikkelen dienstconcept. 
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Nr. Theorie Toelichting theorie Interviewvraag 

1. De ongedane taak 

Jobs to Be Done - (Christensen, 

Hall, Dillon, & Duncan, 2016) 

 

Wat is de taak die 

verricht moet worden? 

Heeft u de behoefte om uw afval 

op een duurzame manier te 

verwerken? 

2. Non-consumption 

Jobs to Be Done - (Christensen, 

Hall, Dillon, & Duncan, 2016) 

 

Non-consumption gaat 

over wat er niet gebeurt 

en waaraan wel behoefte 

is. 

Doet u dit zelf niet terwijl u dit 

wel zou willen?  

 

Ziet u deze behoefte bij andere 

collega’s (restaurants) met 

reststromen terwijl ze het ook 

niet doen? 

3. Hoe werken mensen hier nu mee? 

Jobs to Be Done - (Christensen, 

Hall, Dillon, & Duncan, 2016) 

 

Welke taken worden er 

nu vervuld en wat vindt 

men van de wijze waarop 

dit gebeurt? 

Wat doet u nu met je afval? 

 

Onderneemt u op dit moment al 

activiteiten op 

duurzaamheidsgebied? Zo ja, op 

welke manier? 

4. Wat wil men vermijden? 

Jobs to Be Done - (Christensen, 

Hall, Dillon, & Duncan, 2016) 

Als je weet wat de klant 

vervelend vindt aan de 

taken die hij nu moet 

verrichten, kan het jou 

helpen deze vervelende 

taken te vermijden in het 

product of de dienst die 

je aan het ontwerpen 

bent. 

Zijn er nu in uw taken rond 

afvalverwerking- 

duurzaamheidsactiviteiten- 

zaken die u zou willen 

vermijden? Weg organiseren? 

Lastenverlaging? (Kosten, 

gedoe, stank, ingewikkelde 

regelingen en administratie). 

5. Verrassend gebruik van 

product/dienst 

Jobs to Be Done - (Christensen, 

Hall, Dillon, & Duncan, 2016) 

 

Gebruikt de klant nu een 

opmerkelijke manier die 

wellicht kan bijdragen 

aan het ontwerp van 

jouw product of dienst? 

Verwerkt u afval nu ook op een 

originele manier? 

 

 

 

6. Functioneel De functionele taak is de 

taak die verricht gaat 

worden. Er moet worden 

Stel de dienst van het ophalen van 

de food waste voor vergisting tot 

hernieuwbaar gas wordt 
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A practical model for jobs to be 

done (Jobs to Be Done) - (Kalbach, 

2016) 

gekeken naar de 

wijzigingen die moeten 

plaatsvinden ten 

opzichte van de ouder 

manier. 

aangeboden, welke 

veranderingen moeten er dan in 

het proces plaatsvinden met 

betrekking tot de oude situatie en 

de nieuwe voorgestelde situatie? 

7. Sociaal 

A Practical Model for Jobs To Be 

Done (JTBD) - (Kalbach, 2016) 

De sociale taak gaat over 

hoe iemand anders naar 

de nieuwe functionele 

taak kijkt. 

Hoe kan deze dienst positief 

uitstralen op uw restaurant? 

8. Emotioneel 

A Practical Model for Jobs To Be 

Done (JTBD) - (Kalbach, 2016) 

De emotionele taak gaat 

over hoe mensen zich 

voelen als zij de taak 

uitvoeren. 

Wat voor een gevoel zou u 

krijgen als u gebruik gaat maken 

van deze dienst? 

9. Situatie 

A Practical Model for Jobs To Be 

Done (JTBD) - (Kalbach, 2016) 

De situatie beschrijft de 

praktische 

omstandigheden die bij 

de taak horen. 

Waar in uw restaurant zou u 

bijvoorbeeld een BioBoxx 

kunnen neerzetten? 

10. Motivatie 

A Practical Model for Jobs To Be 

Done (JTBD) - (Kalbach, 2016) 

De motivatie gaat over 

de trigger om de actie uit 

te voeren. Wat is het 

probleem of moet 

voorkomen worden? 

Waarom zou u van deze dienst 

gebruik willen maken? 

11. Gewenste uitkomst 

A Practical Model for Jobs To Be 

Done (JTBD) ) - (Kalbach, 2016) 

De gewenste uitkomst 

geeft weer wanneer het 

vervullen van de taak tot 

succes heeft geleid en 

waarmee dit gemeten 

wordt.  

Wat moet het opleveren voor u 

voordat u gebruik gaat maken 

van deze dienst? 

12. Pijnpunten 

Value Proposition Design - 

(Osterwalder, Pigneur, Bernarda, 

Smith, & Papadakos, 2014) 

Als je weet wat de 

pijnpunten zijn in het 

proces of bij de 

ondernemer is het 

verstandig om hier 

rekening mee te houden 

bij het ontwikkelen van 

de juiste aanpassing voor 

het product of dienst. 

Wat is voor u precies te duur/ te 

veel moeite? 

 

Wat geeft u een slecht gevoel 

m.b.t. afvalverwerking/ 

duurzaamheid? 

 

Wat mist u op dit moment m.b.t. 

afvalverwerking/ duurzaamheid? 
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Voorbeeld: Experiment voor Smart Marine Aquaphonics 

Voor de ondernemer die nieuw business idee wil ontwikkelen in de vorm van een kleinschalige 

installatie om rendabel, met korte groeicycli, zeewier te kweken, heb je deze feasibility business 

hypotheses geformuleerd:  

“Wij geloven dat de groei van zeewier, gemeten in bladoppervlak en gewicht, in kleinschalige zout-

waterbassins met 50% versneld kan worden door extra zuurstof-toevoer met een nano-

bubbelgenerator.”  

Voor deze hypothese is er nu wel enig bewijsmateriaal: Deze technologie werkt op lab-schaal. Dat is 

een veel kleinere schaal dan de kleinschalige zout-waterbassins in het beoogde product-concept voor 

bijvoorbeeld leegstaande parkeergarages.  

Kortom, het is wel van kritisch belang dat deze business hypothese klopt voor de slagingskans van het 

business idea. Om deze hypothese te testen, heb je een validation experiment nodig: een technisch 

experiment dat je risico reduceert om tijd, geld en energie te verspillen aan het verder uitwerken van 

het business idee. Het doel is nu om te verifiëren (kwantitatief meten en controleren) of het gebruik van 

een een nano-bubbelgenerator ook daadwerkelijk de groei van zeewier versnelt.59 

 
59 Zie Oskam (et al., 2012, p. 273 e.v.) over de doelen, selectie, opzet en analyse van technische 
experimenten. Ook al lijken technische experimenten een heel andere bezigheid dan business 
experimenten in het kader van business model ontwikkeling, het doel van beide soorten experimenteren 
is hetzelfde: Het verminderen van onzekerheden en risico’s bij het ontwikkelen van innovatieve 
product- en dienstconcepten. ] 

Waarover maakt u zich als 

ondernemer de meeste zorgen? 

13. Voordelen 

Value Proposition Design - 

(Osterwalder, Pigneur, Bernarda, 

Smith, & Papadakos, 2014) 

Als je weet wat de 

voordelen zijn in het 

huidige proces of wat de 

ondernemer blij zou 

maken in de toekomst is 

het verstandig om hier 

rekening mee te houden 

bij het ontwikkelen van 

de juiste aanpassing voor 

het product of dienst. 

Welke besparingen qua geld en 

tijd zouden u echt blij maken? 

 

Wat is uw droomscenario qua 

afvalverwerking en 

duurzaamheid bij uw restaurant? 

 



60 
 

Als validation experiment selecteer je een technisch experiment met een functioneel model: Een 

werkend technisch model voor een deel van de functionaliteit van het produkt60. Hiermee kan je de een 

bepaalde technische functionaliteit evalueren of verifiëren: in dit geval het bevorderen van de groei van 

zeewier door zuurstof-toevoer met een nano-bubbelgenerator. Je maakt een testopstelling met twee 

bassins: Eén kleinschalig zout-waterbassin om te meten of de groei van zeewier, gemeten in 

bladoppervlak en gewicht, in kleinschalige zout-waterbassins versneld wordt door het toevoegen van 

extra zuurstof met een nano-bubbelgenerator, en eén kleinschalige zout-waterbassin zonder nano-

bubbelgenerator waarin de groei van evenveel zeewier-plantjes ook wordt gemeten in bladoppervlak en 

gewicht. Het tweede bassin vormt de controle-groep van zeewier dat je onder dezelfde omstandigheden 

laat groeien, dat wil zeggen in dezelfde ruimte, met dezelfde temperatuur en belichting; zodat je heel 

precies het verschil kan bepalen in zeewier-groeisnelheid met en zonder de toevoeging van extra 

zuurstof met een nano-bubbelgenerator. 

Met een experiment kan je echter meerdere business hypotheses testen, en dat is ook efficiënt om te 

doen. Met dit experiment onderzoek je of je de groei van zeewier versneld wordt met een nano-

bubbelgenerator, én of dit nieuwe, nog te ontwikkelen product-concept technisch uitvoerbaar is. 

 

5.2 Werkinstructie: Selecteer en herontwerp business experiments om de geprioriteerde business 

hypotheses te testen 

In je tussenprodukt van 4.3 heb je een rapportage opgeleverd, waarin alle business hypotheses in met 

een assumptions map zijn geordend en geformuleerd als testbare, precieze en discrete business 

hypotheses. In de aanbevelingen staan de business hypotheses die als eerste getest moeten worden. 

Hiervoor selecteer en herontwerp je business experiments.  

Rapporteer de geselecteerde business experiments aan de leden van het consortium.  

Presenteer de geselecteerde business experiments aan je coach of afstuderbegeleider en aan andere 

studententeams voor een peer review en om ideeën op te doen voor het herontwerpen van je 

experimenten, bijvoorbeeld voor de formulering van interviewvragen. 

 

5.2 Tussenproduct: Omschrijving van de opbrengst van deze opdracht 

Je maakt 2 produkten – op basis van de instructie zoals hierboven omschreven: 

 Een rapportage van de geselecteerde business experiments aan de leden van het consortium. 

Deze rapportage kan je later in een stage-of afstudeerrapport gebruiken voor delen van je 

methode- en resultaathoofdstukken.  

 Een presentatie van de geselecteerde business experiments en feedback hierop van je coach of 

afstuderbegeleider en aan andere studententeams. 

 
60 Zie Oskam, p. 286. 
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6. Testen van business hypotheses: Hoe verzamel je gegevens voor je business experiments? 

 

6.0 Inleiding 

Op basis van het vorige hoofdstukken heb je een rapportage van de geselecteerde business experiments 

geleverd voor de business hypotheses die als eerste getest moeten worden. Je hebt dit gedeeld met de 

leden van het consortium, en feedback verzameld van je coach of stage/afstudeerbegeleider en andere 

studententeams. Nu kan je deze business hypotheses gaan testen.  

 

De kernvraag is nu: Hoe ga je deze geselecteerde business experiments uitvoeren? Wat ga je precies 

doen, om met je experiment specifiek te meet wat je wilt meten om te kunnen concluderen of je business 

hypothese waar is of niet – want een business hypothesis is: “An assumption that would have to be true 

for your idea to work” (Roger Martin61). 

Je wilt dus meten: Is it true? Om dat goed te kunnen meten, moet ten eerste de gegevensverzameling 

voor je business experiments aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen. In de taal van de startup-

literatuur worden voor deze kwaliteitscriteria andere termen gebruikt (strenght of evidence, confidence 

level) die niet geheel overlappen met de termen in de methodologiehandboeken en 

beoordelingsformulieren voor studenten aan hogescholen en universiteiten (controleerbaarheid, 

betrouwbaarheid, validiteit). In dit hoofdstuk leer je daarom hoe je kunt voldoen aan de 

kwaliteitscriteria die je nodig hebt bij het verzamelen van gegevens voor een business experiment: 

controleerbaarheid, betrouwbaarheid en meetvaliditeit. Je leert ook waar je deze kwaliteitscriteria 

gebruikt als je werkt met de test card, een handig format om experimenten te plannen en uitvoeren uit 

de startup literatuur. 

 

6.1 Korte uitleg 

6.1.1 Hoe werkt het testen van business hypotheses met de onderzoekscyclus?  

Zoals uitgelegd, is een business experiment een systematische manier om bewijsmateriaal te 

verzamelen voor het verifiëren of falsifiëren van je business hypothese.62 Dat klinkt heel serieus, maar 

je hypotheses kunnen heel origineel zijn: “Experimentation is about structured creativity”63. Je kan dus 

ook een systematische manier om bewijsmateriaal te verzamelen voor het verifiëren of falsifiëren van 

een innovatief, nieuw idee voor een waardepropositie. 

 
61 Martin, R. (2014) https://hbr.org/2014/05/a-simple-nuance-that-produces-great-strategy-discussions 
62 Testing business ideas, p. 44-45  
63 Testing business ideas, p. 44 
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Een business hypothese is “an assumption that would have to be true for your idea to work”64. 

Onderzoek naar wat waar moet zijn om je business idee te laten slagen, wordt in 

methodologiehandboeken empirisch onderzoek genoemd.  

Een onderzoek is empirisch wanneer je voor het beantwoorden van je vraag zelf gegevens verzamelt en 

analyseert. Dit hoeven niet per se nieuwe gegevens te zijn, je kan ook data uit verschillende bestaande 

databronnen gebruiken. Deze gegevens, data of observaties gebruik je om je vraag te beantwoorden. 

Voor het verzamelen en analyseren van gegevens gebruik je verschillende typen onderzoeksmethoden: 

o Methoden van gegevensverzameling (bijvoorbeeld data verzamelen uit bestaande databronnen 

of interviews) 

o Methoden van gegevensanalyse (bijvoorbeeld statistische analyse van data, of coderen en 

thematische analyse van interview-transcripts) 

 

Zoals aanbevolen in hoofdstuk 1.2 heb je één deelvraag per component van je business model canvas. 

Per component heb je vervolgens een business hypothese geformuleerd, die je nu gaat testen met een 

business experiment. Kortom, per component van je business model canvas voer je een klein, empirisch 

onderzoek65 uit, zoals je vaker hebt gedaan tijdens je studie: 

 Je formuleert een onderzoeksvraag of hypothese 

 Je definieert wat je wilt meten of observeren op basis van concepten en termen in de literatuur 

 Je operationaliseert definitie: meetbaar maken van wat je wilt meten 

 Je verzamelt gegevens 

 Je analyseert deze gegevens 

 Je beantwoord je vraag of toetst je hypothese 

 

Kortom, het testen van een business idea bestaat uit een aantal kleine, empirische onderzoekjes, waarin 

je een aantal componenten in een business model onderzoekt. Hierbij zijn diverse methoden van 

dataverzameling en –analyse mogelijk, zowel kwantitatief als kwalitatief. Je kan je verschillende 

business experiments, wijze van gegevensverzameling en –analyse overzichtelijk samenvatten in een 

tabel volgens bijvoorbeeld onderstaand format: 

 

 
64 Als je door een business experiment kan laten zien dat je business hypothese waar is (je hebt de hypothese 
geverifieerd), dan is de kans groter — of met andere woorden de onzekerheid kleiner — dat je business idee kan 
gaan werken. 
65 Je doorloopt wat in veel methodologieboeken de “onderzoekscyclus” wordt genoemd (Leen & Mertens, 2019; 
Oost, 2012). Dat wil niet zeggen dat je wetenschappelijk onderzoek doet in de productdefinitie, wat wil zeggen 
dat je nieuwe, wetenschappelijke kennis genereert voor een bredere toepassingscontext dan jouw opdracht in 
ID3AS. Je doet wel wetenschappelijk onderzoek in de taaldefinitie, wat wil zeggen dat je je onderzoeksvraag 
formuleert in de taal van de wetenschap, waarbij je gebruik maakt van wetenschappelijke begrippen en theorieën 
(Christis, 2020, in voorbereiding). Echter, je zal ook professionele literatuur gebruiken naast wetenschappelijke 
literatuur, zoals beleidsrapporten en handboeken voor business profesionals.  
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Tabel 6.1: Voorbeeld van tabel uit het project Waste2Energy, met als doel om een beknopt overzicht te 

geven van je deelonderzoek per component van het business model. 

 

Een business experiment voer je uit omdat je bepaalde kennisclaim wilt maken: je wilt laten zien dat je 

business hypothese waar is, of niet. Het verzamelen en analyseren van gegevens uit een business 

experiment moet daarom voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria: controleerbaarheid, 

betrouwbaarheid, meetvaliditeit en interne validiteit66. Dit en het volgende hoofdstuk leggen uit hoe je 

dit doet. 

 

6.1.2 Hoe zorg je dat je je business experiment voldoet aan de eis van controleerbaarheid? 

Controleerbaarheid betekent dat anderen kunnen controleren of je gegevensverzameling en analyse, en 

desgewenst het business experiment kunnen herhalen. Ook kan je, door je gegevens en analyse te delen 

met anderen, je openstellen voor kritische discussie. In de context van technische experimenten wordt 

het begrip “controleerbaarheid” zoals hierboven gedefinieerd ook wel 

“reproduceerbaarheid”genoemd67. 

 
66 Je doet in dit geval toegepast praktijkgericht onderzoek. Hiervoor gelden vier belangrijke kwaliteitscriteria: 
controleerbaarheid, betrouwbaarheid, meetvaliditeit en interne validiteit. Toegepast ontwerpgericht onderzoek 
richt zich op het ontwikkelen van een specifieke oplossing (bv een business model ) voor een specifieke context. 
Buiten deze context hoeft de oplossing niet perse bruikbaar te zijn. Externe validiteit is daarom niet van belang, 
omdat je niet op zoek bent naar de vraag of je, op basis van jouw business model voor het vermarkten van een 
specifieke sensortechnologie X in een specifieke context, kan generaliseren naar business modellen voor het 
vermarkten van andere technologie (Christis & Smit, 2017). Natuurlijk kan je wel speculeren over welke 
kenmerken van je business model werkzaam zouden kunnen zijn voor een andere technologie in een andere 
context. 
Toegepast praktijkgericht onderzoek is wetenschappelijk onderzoek in de procesdefinitie, wat betekent dat je op 
een wetenschappelijk verantwoorde wijze je data hebt verzameld en geanalyseerd. Je moet dus zorgen dat je 
gebruikte definities, operationalisaties en metingen valide en betrouwbaar zijn. 
67 Zie Oskam, p. 277 

Key question Data collection Data analysis Sources
Customer segments Interviews Analysis using VPC 

and jobs theory for 
coding and themes

Own fieldwork

Value proposition Interviews Analysis using VPC 
and jobs theory for 
coding and themes

Own fieldwork

Revenue streams Revenues from 
biomethane 
production, savings on 
waste management, 
innovation subsidies

Financial analyses
Expert interviews
Analysis of legislation
Analysis of subsidies

Gas market 
analyses, expert 
interviews, 
legislation, 
subsidy 
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Dat kan heel functioneel zijn. Uiteindelijk doe je de business experiments om het risico te verkleinen 

dat je business idee niet gaat werken: Dat een bepaalde toepassing van een (sensor)technologie voor 

een bepaalde gebruikers- of klantsegment geen waarde creëert (desirability), maakbaar en schaalbaar is 

(feasibility) of meer kost dan het oplevert (viability). Je wilt dit risico dus zo goed mogelijk inschatten, 

en je gegevens en je analyse delen met de leden van het consortium. Uiteindelijk ben je als student 

business developer hun adviseur, maar neemt het consortium het risico van het al of niet op de markt 

brengen an hun sensortechnologie. 

Om deze discussie in alle openheid te kunnen voeren, is het belangrijk dat je je gegevensverzameling 

en –analyse helder rapporteert en zorgt voor bijlages bij je rapportage. Deze rapportage moet dan 

compleet, gedetailleerd, en een feitelijke weergave zijn van het business experiment. 

 

Voorbeeld: Controleerbaarheid in business experiment voor Waste2Energy 

De ondernemer die samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun gezamelijke food waste 

wil vergisten om groen gas te produceren, wil het business experiment “customer interviews” uitvoeren. 

Jij als business developer zorgt dat je op een controleerbare manier gegevens verzamelt door deze 

bijlagen van je rapport: 

- Interviewvragenlijst 

- Interviewverslagen, letterlijk uitgetypt 

- Een (zonodig geanonimiseerde) tabel van geïnterviewde personen, met hun expertise, functie en 

organisatie. 

 

Voorbeeld: Controleerbaarheid (reproduceerbaarheid) in experiment voor Smart Marine Aquaphonics 

Voor de ondernemer die nieuw business idee wil ontwikkelen in de vorm van een kleinschalige 

installatie om rendabel, met korte groeicycli, zeewier te kweken, wil je een technisch experiment met 

een functioneel model uitvoeren: Een werkend technisch model voor een deel van de functionaliteit van 

het produkt68.  

Jij als uitvoerder van dit experiment zorgt dat je op een controleerbare manier gegevens verzamelt door 

deze bijlagen van je rapport: 

- Het testplan69  

- Relevante delen uit je lab-journaal over het verloop van het experiment 

 

6.1.3 Hoe zorg je dat je je business experiment voldoet aan de eis van betrouwbaarheid? 

Onderzoeksresultaten zijn betrouwbaar, als herhaalde metingen volgens dezelfde meetmethoden 

consistente resultaten leveren. Er is dan geen sprake van random —ofwel toevallige — meetfouten 

 
68 Zie Oskam, p. 286. 
69 Zie Oskam, p. 276 
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(Adcock & Collier, 2011, p. 531). Omdat je business experiments uitvoert om onzekerheid over je 

business idee te verminderen (door laten zien dat je business hypothese waar is of niet), is het belangrijk 

dat je onderzoeksresultaten uit de business experiments zo betrouwbaar mogelijk zijn. Als je toevallige 

resultaten zoveel mogelijk kunt uitsluiten, heb je meer zekerheid, en dus meer kans op een succesvolle 

test van je business idee.  

De kernvraag voor betrouwbaarheid is: Hoe meet je wat je wilt meten, zodat je meetfouten door toeval, 

bias van de onderzoeker, meetinstrumenten en meetcontext uitsluit?70 

Per type business experiment verschilt de precieze methode hoe je hieraan moet voldoen. Zoek daarom 

op in handboeken voor onderzoeksmethoden hoe je dit kan doen. 

 

Voorbeeld: Betrouwbaarheid in business experiment voor Waste2Energy 

De ondernemer die samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun gezamelijke food waste 

wil vergisten om groen gas te produceren, wil het business experiment “customer interviews” uitvoeren. 

Voor het uitvoeren van “customer interviews” kan je handboeken over interviewtechnieken gebruiken, 

om te leren hoe je als business developer zorgt dat je op een betrouwbare manier gegevens verzamelt 

door met interviews. 

 

Voorbeeld: Betrouwbaarheid in experiment voor Smart Marine Aquaponics 

Voor de ondernemer die nieuw business idee wil ontwikkelen in de vorm van een kleinschalige 

installatie om rendabel, met korte groeicycli, zeewier te kweken, wil je een technisch experiment met 

een functioneel model uitvoeren.  

Om de betrouwbaarheid van dit experiment te vergroten, doe je ook een controle-exepriment. Daarvoor 

maak je een testopstelling met twee bassins: Eén kleinschalig zout-waterbassin om te meten of de groei 

van zeewier, gemeten in bladoppervlak en gewicht, in kleinschalige zout-waterbassins versneld wordt 

door het toevoegen van extra zuurstof met een nano-bubbelgenerator, en eén kleinschalige zout-

waterbassin zonder nano-bubbelgenerator waarin de groei van evenveel zeewier-plantjes ook wordt 

gemeten in bladoppervlak en gewicht. Het tweede bassin vormt de controle-groep van zeewier dat je 

onder dezelfde omstandigheden laat groeien, dat wil zeggen in dezelfde ruimte, met dezelfde 

temperatuur en belichting; zodat je heel precies het verschil kan bepalen in zeewier-groeisnelheid met 

en zonder de toevoeging van extra zuurstof met een nano-bubbelgenerator. 

 

6.1.4 Hoe zorg je dat je je business experiment voldoet aan de eis van meetvaliditeit? 

Een tweede belangrijk criterium aan business experiments is meetvaliditeit. Er is dan geen sprake van 

systematische meetfouten, die inherent zijn in de stapsgewijze vertaling71 van:  

 
70 Zie Oost, 2012, of andere methodologiehandboeken voor meer toelichting. 
71 Adcock & Collier, 2011, p. 531-532). 
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1) een breed concept of idee  naar een expliciet concept op basis van bijvoorbeeld formele en 

operationele definities uit de literatuur; 

2) een expliciet concept  naar indicatoren;  

3) van indicatoren  naar scores van observaties op deze indicatoren.  

 

Voor bruikbare resultaten van je business experiments is het dus van belang: Zijn de verzamelde 

gegevens, de scores van observaties op de indicatoren, een betekenisvolle representatie van wat het 

oorspronkelijke idee was om te meten?72 De onderstaande figuur geeft hun framework voor hoe te 

komen van ideeën naar feiten, waarbij het daadwerkelijke meten plaatsvindt in de interactie tussen level 

2, 3 en 4 (Adcock en Collier, 2001, p. 530-531). 

 
72 Zo’n idee wordt eerst vertaald in een concept op basis van literatuur, meestal in de vorm van een expliciete 
definitie. Met een expliciete definitie kan je echter vaak nog geen metingen verrichten. De vraag blijft dan: How 
do you know it when you see it? De expliciete definitie wordt daarom geoperationaliseerd naar een operationele 
definitie: Feitelijk wordt de expliciete definitie weer geherformuleerd, maar nu in de vorm van meetbare 
indicatoren, een formule of index om geaggregeerde scores toe te kennen, of kwalitatieve classificaties. Tenslotte 
worden observaties in de werkelijkheid gemeten (in de vorm van scores of indeling in een bepaalde klasse) aan 
de hand van deze operationele definitie. De aldus gemeten observaties worden vervolgens gepresenteerd als feiten. 
Een meting is geldig als een score, zoals toegekend middels een bepaalde indicator, een duidelijke inhoudelijke 
link heeft met de expliciete definitie of specifieke concept dat beoogd werd te meten: “Measurement validity is 
specifically concerned with whether operationalization and the scoring of cases adequately reflect the concept the 
researcher seeks to measure.” (Adcock en Collier, 2001, p. 529).  
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Figuur 6.1: Framework voor conceptualisatie en metingen73 

 

De kernvraag van meetvaliditeit is: Meet je wat je wilt meten? Heb je ten eerste je brede concept vertaald 

in een expliciet concept – in lijn met waar je business experiment op focust, zodat je een multi-

interpretabel begrip op een voor jouw onderzoek relevante wijze omschrijft en meetbaar maakt? 

Vervolgens moet je dit expliciete concept operationaliseren. Operationaliseren is het vertalen van een 

begrip in meetbare kenmerken of indicatoren. Hoe je een begrip operationaliseerd, verschilt per type 

business experiment. Zoek dus in handboeken voor onderzoeksmethoden hoe je dit precies kunt doen 

voor de business experimenten die je wilt uitvoeren. 

 
73 Deze figuur volgt het framework van Adcock & Collier (2011). Dit framework laat zien via welke niveaus en 
onderzoekstaken ideeën meetbaar kunnen worden gemaakt, zodat we de werkelijkheid kunnen representeren in 
de vorm van feiten. 
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De indicatoren komen dus terug in je interviewvragen, al zal je ze daar vaak nog willen vertalen in 

professionele taal en termen, omdat je theorie over bepaalde begrippen vaak wetenschappelijke taal en 

termen gebruikt die niet iedereen zal herkennen en begrijpen.74 

 

Voorbeeld: Meetvaliditeit in business experiment voor Waste2Energy 

De ondernemer die samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun gezamelijke food waste 

wil vergisten om groen gas te produceren, wil het business experiment “customer interviews” uitvoeren. 

Voor de vragenlijst van “customer interviews” gebruik je als uitgangspunt de theorieen over “Jobs-to-

be-done” en het Value Proposition Canvas. Echter, horeca-ondernemers van nabijgelegen restaurants 

spreken niet de taal van deze theorie. Daarom operationaliseer je de begrippen uit deze theorie in een 

vragenlijst met begrijpelijke woorden die aansluiten bij het dagelijkse werk en overwegingen van 

horeca-ondernemers. Zie ook figuur 6.1. 

 

Voorbeeld: Meetvaliditeit in experiment voor Smart Marine Aquaponics 

Voor de ondernemer die nieuw business idee wil ontwikkelen in de vorm van een kleinschalige 

installatie om rendabel, met korte groeicycli, zeewier te kweken, wil je een technisch experiment met 

een functioneel model uitvoeren. Voor de metingen van de groei van zeewier moet je onderbouwen wat 

je gaat meten: Welke gegevens of scores van observaties geven een betekenisvolle representative van 

het begrip “groei” in de context van zeewier? Op basis van theorie over groei van planten bepaal je 

welke indicatoren je gaat gebruiken als operationalisatie van het  begrip “groei” in de context van 

zeewier: bladoppervlak en gewicht. 

 

6.1.5 Hoe werkt het testen van business hypotheses met de test card? 

In de startup-literatuur word onder andere gebruik gemaakt van de test card, om business experiments 

te planen voordat je ze uitvoert – dus voorafgaand aan de gegevensverzameling.  

 
74 Zie bijvoorbeeld: Leen& Mertens, p. 69, 74-76, 84. 
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Figuur 6.2: De test card 

 

De test card vul je als volgt in – op basis van een heel aantal tussenproducten uit deze en voorgaande 

hoofdstukken: 

We believe that…  Hier schrijf je een business hypothesis die je wilt testen, in de testbare, precieze, 

en discrete formulering die je hebt bepaald. 

To verify that, we will…  Hier schrijf je je geselecteerde business experiment, dat je hebt 

herontworpen voor deze business hypothesis 

And measure…  Hier beschrijf je de indicatoren die je gaat gebruiken bij het verzamelen van gegevens  

We are right if…  Bepaal een criterium voor success: Hoe hoog moet de score zijn op je indicatoren 

om te onderbouwen dat je business hypothesis waar is? Dit is vaak heel lastig, maar het is belangrijk 

om vooraf een maatstaf te bedenken, zodat je bij de analyse van verzamelde gegevens niet te snel denkt 

dat je business hypothesis wel klopt. 

 

Voorbeeld: Een test card voor een business experiment voor Waste2Energy 

De ondernemer die samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun gezamelijke food waste 

wil vergisten om groen gas te produceren, wil het business experiment “customer interviews” uitvoeren. 

Voor de vragenlijst van “customer interviews” gebruik je als uitgangspunt de theorieen over “Jobs-to-

be-done” en het Value Proposition Canvas. De business hypothesis die je hier mee gaat testen, is: “Wij 

geloven dat nabijgelegen restaurants gratis hun organisch afval gescheiden willen leveren voor een 

vergister van een horeca-ondernemer in hun buurt.” 

De test card heb je ingevuld als volgt – met behulp van je interviewvragenlijst: 

We believe that… “Wij geloven dat nabijgelegen restaurants gratis hun organisch afval gescheiden 

willen leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in hun buurt.” 
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To verify that, we will… interview 10 horeca-ondernemers in de buurt van onze opdrachtgever 

And measure… De belangrijkste “jobs, pains and gains” waaronder de behoeften om hun food waste 

op duurzame wijze te verwerken, aan lastenverlaging op hun huidige afvalverwerking, en aan wat het 

moet opleveren als zij dit zouden doen — en wat niet geleverd wordt door de dienst die zij nu gebruiken.  

We are right if… Als criterium voor succes (om te onderbouwen dat je business hypothesis waar is) stel 

je vast dat 80 % van de ondernemers de behoeften heeft aan duurzame afvalverwerking van hun food 

waste en aan lastenverlaging tot nul euro op deze dienst 

 

Voorbeeld: Een testplan voor een experiment voor Smart Marine Aquaphonics 

Een testcard bij business experimentne volgt dezelfde opzet als een testplan75 bij technische 

experimenten. Zie voor het maken van een testplan bv Oskam (2012, p. 276-277) en andere handboeken.  

 

6.2 Werkinstructie: Plan je business experiments en voer ze uit  

In je tussenprodukt van 5.3 heb je een rapportage opgeleverd, waarin alle geselecteerde business 

experiments werden beschreven. Hierop heb je van je coach of afstudeerbegeleider en andere 

studententeams feedback en ideeën gekregen op voor het herontwerpen van je experimenten, 

bijvoorbeeld voor de formulering van interviewvragen. 

Je maakt per geselecteerde business experiment 2 produkten en voert ze uit – op basis van de 

theoretische uitleg zoals hierboven omschreven, en aanvullende instructies uit handboeken per 

onderzoeksmethode: 

1) Een beschrijving per geselecteerde business experiment: 

 Welk type experiment voer je uit 

 Hoe heb je de gebruikte begrippen vertaald in formele definities en geoperationaliseerd in 

meetbare indicatoren? 

 Hoe zorg je dat je de gegevens op een controleerbare, betrouwbare en meetvalide wijze 

verzamelt? 

Deze beschrijvingen verwerk je later in het methodenparagrafen van je eindrapportage. 

2) Een ingevulde test card. Deze test cards verwerk je later in de bijlagen van je eindrapportage. 

Je overlegt hierover met je stage- of afstudeerbegeleider, en met de opdrachtgever: het 

projectconsortium. Als zij nog feedback hebben, verwerk je deze. 

Vervolgens ga je de geselecteerde business experiments uitvoeren. Zorg dat je alle gegevens opslaat op 

een wijze die analyse mogelijk maakt — waarover in het volgende hoofdstuk meer uitleg. 

 

 
75 Zie Oskam, p. 276 
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6.3 Tussenproduct: Omschrijving van de opbrengst van deze opdracht 

Je hebt nu per geselecteerde business experiment 2 produkten – op basis van de instructie zoals 

hierboven omschreven. Na feedback van je stage- of afstudeerbegeleider en de opdrachtgever heb je de 

geselecteerde business experiments uitgevoerd.  
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7. Analyses: Hoe analyseer en interpreteer je de verzamelde gegevens uit de business 

experiments? 

 

7.0 Inleiding 

Op basis van de vorige hoofdstukken heb je de business experiments voor de geprioriteerde business 

hypotheses uitgevoerd. Die business experiments leveren gegevens uit eigen veldwerk. De kernvraag 

is nu: Hoe ga je deze gegevens analyseren en interpreteren? 

Na het verzamelen van gegevens met je business experiment, kan je nog niet concluderen of je business 

hypothese waar is of niet. Om het antwoord te kunnen geven: “Is it true?”, moet de analyse en 

interpretatie van je gegevens ook voldoen aan het kwaliteitscriterium interne validiteit. In dit hoofdstuk 

leer je daarom hoe je kunt voldoen aan het kwaliteitscriterium interne validiteit. Je leert ook waar je dit 

kwaliteitscriteria gebruikt als je werkt met de learning card, een handig format om experimenten te 

analyseren uit de startup literatuur. Bovendien leidt de learning card je naar conclusies op basis van je 

bevindingen over je business hypothesis: “Is it true?” –of niet, en wat ga je nu beslissen, en — waar het 

uiteindelijk om gaat bij business model development —doen? 

 

7.1 Korte uitleg 

 

7.1.1 Hoe werkt de analyse en interpretatie van de gegevens uit business experiments met de 

onderzoekscyclus?  

Analyseren en interpreteren van je gegevens bestaat in de onderzoekscyclus uit drie fasen76: Je bewerkt 

je materiaal van “ruwe data” naar een overzichtelijk databestand. Deze zogenaamde “schone data” ga 

je analyseren: kwantitatief of kwalitatief. Tot slot ga je de geanalyseerde gegevens interpreteren: Wat 

is de waarde van je bevindingen in het licht van je business hypothesis, en de overige gebruikte theorie 

en concepten? Op basis hiervan ga je conclusies te trekken.77 

 

Voorbeeld: Analyse en interpretatie van gegevens uit een business experiment voor Waste2Energy 

Voor de ondernemer die samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun gezamelijke food 

waste wil vergisten om groen gas te produceren, heb je 10 “customer interviews” uitgevoerd. Je hebt 

ze opgenomen. De opnames zijn je “ruwe data”. 

Voor de analyse en interpretatie van je interviewgegevens maak je eerst naar een overzichtelijk 

databestand door al je opnames letterlijk uit te typen tot interview-transcripts. Je zorgt dat ieder 

transcript een bestand is met gegevens over de geïnterviewde ondernemer, interviewer, datum, plaats 

 
76 Oost, H. (2015) Een onderzoek uitvoeren. Amersfoort: Thieme Meulenhoff, p. 39-40. Oost noemt deze drie 
fasen: Drie momenten van betekenis toevoegen aan de data, als belangrijke, subjectieve momenten in het 
onderzoek, die goed doordacht en goed beschreven moeten worden.  
77 Oost, H. (2015) Een onderzoek uitvoeren. Amersfoort: Thieme Meulenhoff. 
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en andere relevante gegevens., Vervolgens haal je wel alle “eehs” etcetra eruit, maar je vat niet zover 

samen dat er betekenis verloren gaat. De bestanden met de interview-transcripts zijn je zogenaamde 

“schone data”. 

Deze bestanden met de interview-transcripts ga je analyseren. Als je een gestructureerde vragenlijst 

hebt gebruikt op basis van je theorieën, kan je bijvoorbeeld de antwoorden per vraag van alle 10 

ondernemers in een excel-sheet naast elkaar zetten. Dan kan je ze vergelijken en opzoek gaan naar 

patronen. De thema’s waar je naar op zoek was, zitten al besloten in de gestructreerde vragen, dus je 

hoeft dan niet meer uitgebreid te coderen en thematiseren.78 

Tot slot ga je de geanalyseerde gegevens interpreteren: Wat is de waarde van je bevindingen in het licht 

van de business hypotheses die je wilde testen met deze interviews? Op basis hiervan ga je conclusies 

te trekken. Bijvoorbeeld voor de business hypothesis “Wij geloven dat nabijgelegen restaurants gratis 

hun organisch afval gescheiden willen leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in hun 

buurt” is de conclusie: “6 van de 10 geïnterviewde nabijgelegen restaurants willen gratis hun organisch 

afval gescheiden leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in hun buurt.” 

 

7.1.2 Hoe zorg je dat je je business experiment voldoet aan de eis van interne validiteit? 

De interne validiteit heeft betrekking op je conclusies uit je onderzoek. Een conclusie is intern valide 

als de verwachte causale relatie geldig is binnen de grenzen van het onderzoek – in dit geval dus voor 

jouw (ID3AS-)project.79 Intern valide betekent dat de gevonden verklaring klopt, en dat je erin bent 

geslaagd om alternatieve verklaringen uit te sluiten.  

Dit criterium is echter zo algemeen geformuleerd dat het verschilt per onderzoeksmethode, ofwel per 

business experiment, wat je moet doen om eraan te voldoen.80 

 

Voorbeeld: Interne validiteit van een business experiment voor Waste2Energy 

Voor de ondernemer die samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun gezamelijke food 

waste wil vergisten om groen gas te produceren, heb je 10 customer interviews uitgevoerd op basis van 

de theorieen over “Jobs-to-be-done” en het Value Proposition Canvas. Van de business hypotheses die 

je hier mee gaat testen, luidde er één: “Wij geloven dat nabijgelegen restaurants gratis hun organisch 

afval gescheiden willen leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in hun buurt.” Je 

conclusie is: “6 van de 10 geïnterviewde nabijgelegen restaurants willen gratis hun organisch afval 

 
78 Als je kiest voor de methode van interviews afnemen, raadpleeg dan een methodologiehandboek waarin 
analysemethoden beschreven staan voor precieze uitleg van deze werkwijze. 
79 Externe validiteit van je onderzoek naar een evidence-based business model is niet van belang. Externe validiteit 
geeft aan of je de gevonden verklaring kunt generaliseren naar een populatie. Dat kan je alleen doen als je meerdere 
casussen hebt geselecteerd en onderzocht, die representatief zijn voor een populatie. Echter, in ID3As-projecten 
heb je niet zelf het project geselecteerd op basis van criteria van representatief zijn voor een populatie. Daarom 
heb je geen kennis van de kenmerken van deze populatie, en de mate waarin deze overeenkomen met jouw project. 
80 Zie Christis, 2020, voor meer voorbeelden. 
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gescheiden leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in hun buurt.” Wat kan je nu zeggen 

over de interne validiteit van deze bevinding? 

De theorie over “Jobs-to-be-done” gebruikt het concept “job” in de betekenis van een taak die een klant 

moet doen om een bepaald doel te bereiken. De Jobs Theory81 ziet deze taak als causaal mechanisme 

(verklarende factor) om gedrag van klanten te kunnen voorspellen — succesvolle innovaties hebben 

een bepaalde taak geïdentificeerd en vervolgens een product of dienst ontwikkeld die klanten extreem 

goed helpen om deze taak gedaan te krijgen. 

Voor de interne validiteit van je bevinding dat “6 van de 10 geïnterviewde nabijgelegen restaurants 

willen gratis hun organisch afval gescheiden leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in 

hun buurt,” geldt dan dat je deze moet kunnen onderbouwen met bevindingen uit je interviews dat deze 

ondernemers hun organisch afval willen scheiden om een bepaald doel te bereiken (bijvoorbeeld 

duurzamer ondernemen), en dat zij dit gratis gescheiden willen aanleveren om een ander doel te 

bereiken (bijvoorbeeld besparingen op hun afvalverwerkingskosten).Waste2Energy 

Voor de ondernemer die samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun gezamelijke food 

waste wil vergisten om groen gas te produceren, heb je 10 customer interviews uitgevoerd op basis van 

de theorieen over “Jobs-to-be-done” en het Value Proposition Canvas. Van de business hypotheses die 

je hier mee gaat testen, luidde er één: “Wij geloven dat nabijgelegen restaurants gratis hun organisch 

afval gescheiden willen leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in hun buurt.” Je 

conclusie is: “6 van de 10 geïnterviewde nabijgelegen restaurants willen gratis hun organisch afval 

gescheiden leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in hun buurt.” Wat kan je nu zeggen 

over de interne validiteit van deze bevinding? 

De theorie over “Jobs-to-be-done” gebruikt het concept “job” in de betekenis van een taak die een klant 

moet doen om een bepaald doel te bereiken. De Jobs Theory82 ziet deze taak als causaal mechanisme 

(verklarende factor) om gedrag van klanten te kunnen voorspellen — succesvolle innovaties hebben 

een bepaalde taak geïdentificeerd en vervolgens een product of dienst ontwikkeld die klanten extreem 

goed helpen om deze taak gedaan te krijgen. 

Voor de interne validiteit van je bevinding dat “6 van de 10 geïnterviewde nabijgelegen restaurants 

willen gratis hun organisch afval gescheiden leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in 

hun buurt,” geldt dan dat je deze moet kunnen onderbouwen met bevindingen uit je interviews dat deze 

 
81 Zie Christensen et al, 2016 voor een uitgebreide uitleg van deze theorie. Christensen noemt deze theorie ook 
wel een “marketing theory of innovation” omdat de theorie business developers helpt om nieuwe kansen te 
onderzoeken om uiteindelijk nieuwe markten te creeren. De beste “drivers of innovation succes” zijn taken 
waarvoor nog geen goede oplossing bestaat – zodat je met je product of dienst een gat in de markt kan bedienen, 
ofwel: “competing against non-consumption” 
82 Zie Christensen et al, 2016 voor een uitgebreide uitleg van deze theorie. Christensen noemt deze theorie ook 
wel een “marketing theory of innovation” omdat de theorie business developers helpt om nieuwe kansen te 
onderzoeken om uiteindelijk nieuwe markten te creeren. De beste “drivers of innovation succes” zijn taken 
waarvoor nog geen goede oplossing bestaat – zodat je met je product of dienst een gat in de markt kan bedienen, 
ofwel: “competing against non-consumption” 
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ondernemers hun organisch afval willen scheiden om een bepaald doel te bereiken (bijvoorbeeld 

duurzamer ondernemen), en dat zij dit gratis gescheiden willen aanleveren om een ander doel te 

bereiken (bijvoorbeeld besparingen op hun afvalverwerkingskosten). 

 

Voorbeeld: Interne validiteit van een experiment voor Smart Marine Aquaponics  

Voor de ondernemer die nieuw business idee wil ontwikkelen in de vorm van een kleinschalige 

installatie om rendabel, met korte groeicycli, zeewier te kweken, wil je een technisch experiment met 

een functioneel model uitvoeren.  

Om de interne validiteit van dit experiment te onderbouwen, moet je aantonen of er een verband is 

tussen de toevoer van extra zuurstof (in het bassin met een nano-bubbelgenerator) en de groei van 

zeewier (gemeten in bladoppervlak en gewicht). Ook moet je alternatieve verklaringen uitsluiten: 

Bijvoorbeeld bepaalde omgevingsfactoren, zoals de temperatuur van de test-ruimte.  

Een deel van de alternatieve verklaringen kan je uitsluiten doordat je ook een controle-experiment 

uitvoert, met eén kleinschalige zout-waterbassin zonder nano-bubbelgenerator waarin de groei van 

evenveel zeewier-plantjes ook wordt gemeten in bladoppervlak en gewicht. Het tweede bassin vormt 

de controle-groep van zeewier dat je onder dezelfde omstandigheden laat groeien, dat wil zeggen in 

dezelfde ruimte, met dezelfde temperatuur en belichting; zodat je heel precies het verschil kan bepalen 

in zeewier-groeisnelheid met en zonder de toevoeging van extra zuurstof met een nano-

bubbelgenerator. 

Maar vraag je ook altijd af: Kunnen er daarnaast nog andere oorzaken zijn die de groei van zeewier 

versnellen, waardoor de groei van zeewier wordt versneld in het bassin met de extra zuurstof? Staat dit 

bassin toevallig naast een raam, waardoor er extra zonlicht in valt, terwijl het controle-bassin niet naast 

een raam staat? Etcetera. 

 

 

7.1.3 Hoe werkt het analyseren van business experiments met de learning card? 

De learning card is een handig hulpmiddel om kort je inzichten uit de business experimenten weer te 

geven: 

 Wat je hebt geleerd van je bevindingen uit het experiment: je conclusies; 

 Hoe deze conclusies je business hypothesis bevestigen of aanleiding zijn om je business idea 

in een nieuwe richting om te vormen: je aanbevelingen; 

 Welke beslissing en actie je op basis van deze conclusies en aanbevelingen onderneemt: je 

management impications. 
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De learning card ziet er als volgt uit: 

 

Figuur 7.1: De learning card 

 

De learning card vul je als volgt in – op basis van een heel aantal tussenproducten uit deze en 

voorgaande hoofdstukken: 

We believed that... → Hier vul je de business hypothesis in die je wilde testen,  

We observed …. / data reliability83→ Hier vul je in wat je hebt geleerd van je bevindingen uit het 

experiment: je conclusies.  

From that we learned that… → Hier vul je in hoe deze conclusies je business hypothesis bevestigen of 

aanleiding zijn om je business idea in een nieuwe richting om te vormen: je aanbevelingen; 

Therefore, we will …→ Hier vul je in welke beslissing en actie je op basis van deze conclusies en 

aanbevelingen onderneemt: je management impications.  

 

Je “management impications” worden in de startup-literatuur beslissingen en acties genoemd in termen 

van: “Persevere, pivot, or kill”. 

Persevere betekent dat je business hypothesis ongewijzigd blijft, en dat je besluit deze verder gaat 

testen. Bijvoorbeeld met een experiment dat iets meer tijd, geld en energie kost — wat je je nu kan 

veroorloven, omdat je business experiment heeft bevestigd dat je in de goed richting zoekt om met je 

business idea waarde te creëren. 

 
83 Data reliability betekent in de test card: De sterkte van je bewijsmateriaal. “Zwak” bewijsmateriaal zijn 
meningen of opvattingen van mensen, wat mensen zeggen; laboratoria omstandigheden, kleine investeringen= 
opinions / beliefs, what people say, lab settings, small investments 
“Sterk” bewijsmateriaal zijn feitten of gedrag, wat mensen doen, omstandigehden in de chte wereld, grote 
investeringen. De sterkte van het bewijsmateriaal bepaalt hoe “betrouwbaar” het bewijsmateriaal helpt om je 
business hypothesis te bevestigen of verwerpen. “Betrouwbaar” heeft in de learning card dus een iets andere 
betekenis dan in methodologiehandboeken. 
Zie Testing business ideas: Learning cards, p. 54-57. 
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Pivot kan betekenen dat je een business hypothesis wijzigt. Bijvoorbeeld over wat je waardepropositie 

kan zijn op basis van de sensortechnologie van het consortium. Pivot kan ook betekenen dat je je hele 

business idea of business model wijzigt. Bijvoorbeeld omdat je waardepropositie op basis van de 

sensortechnologie van het consortium geen oplossing biedt voor het probleem van je beoogde 

klantsegment of gebruikersgroep. Je kunt dan je business hypothesis over je beoogde klantsegment of 

gebruikersgroep wijzigen in een ander beoogd klantsegment of gebruikersgroep. 

Kill betekent dat je je hele business idea verwerpt omdat het idee niet zal werken of meer kost dan het 

kan opleveren. Bijvoorbeeld, het lost niemands probleem op, of de terugverdientijd is voor de beoogde 

klantsegment te hoog als je uitgaat van een realisitische kostprijs. 

 

Voorbeeld: Een learning card voor een business experiment voor Waste2Energy 

De ondernemer die samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun gezamelijke food waste 

wil vergisten om groen gas te produceren, wil het business experiment “customer interviews” uitvoeren. 

Voor de vragenlijst van “customer interviews” gebruik je als uitgangspunt de theorieen over “Jobs-to-

be-done” en het Value Proposition Canvas. Van de business hypotheses die je hier mee gaat testen, luidt 

er één: “Wij geloven dat nabijgelegen restaurants gratis hun organisch afval gescheiden willen leveren 

voor een vergister van een horeca-ondernemer in hun buurt.” 

De learning card heb je ingevuld als volgt – met behulp van je data-analyse, interpretatie en conclusies: 

We believed that … Je business hypothesis die je wilde testen was, “Wij geloven dat nabijgelegen 

restaurants gratis hun organisch afval gescheiden willen leveren voor een vergister van een horeca-

ondernemer in hun buurt”. Je criterium voor succes, om te onderbouwen dat je business hypothesis 

waar is, had je vastgesteld op 80 % van de te interviewen ondernemers. 

We observed …. Je conclusies waren dat 6 van de 10 geïnterviewde nabijgelegen restaurants gratis hun 

organisch afval gescheiden willen leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in hun buurt”. 

Hun motieven zijn onder andere de ambitie om een circulaire bedrijfsvoering te realiseren, en om 

besparingen op hun afvalverwerkingskosten te verkrijgen (wat ook geldt als zij dit gratis gescheiden 

aanleveren). 

From that we learned that… → Je aanbevelingen zijn dat de business hypothesis grotendeels bevestigd 

is, maar wel aanleiding geeft om het beoogde klantsegment te specificeren naar horeca-ondernemers 

die duurzamer of circulair willen ondernemen. 

Therefore, we will …→Je beslissing is “pivot”: Je business hypothesis wijzigt in “Wij geloven dat 

nabijgelegen horeca-ondernemers met de ambitie om een circulaire bedrijfsvoering te realiseren hun 

gratis hun organisch afval gescheiden willen leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in 

hun buurt.” Je formuleert deze business hypothesis testbaar, precies and discreet. 
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Je actie is om een nieuw business experiment te doen om deze business hypothesis te testen. 

Bijvoorbeeld een online advertentie, een landing page, een surey, of een papieren protoype, waarbij je 

deze experimenten richt op het beoogde klantsegment.84 

 

7.2 Werkinstructie: Analyseer en interpreteer de gegevens uit je business experiment, en trek conclusies  

In je tussenprodukt van 6.3 heb je delen van je eindrapportage opgeleverd: het methodehoofdstuk en de 

testcards, waarin de precieze uitvoering van alle geselecteerde business experiments werd beschreven. 

Vervolgens heb je de geselecteerde business experiments uitgevoerd en de gegevens opgeslagen.  

Je gaat nu de gegevens analyseren op basis van de instructie hierboven, interpreteren en conclusies 

trekken. Je vult ook als korte rapportage hiervan de learning cards per experiment in. Vervolgens 

formuleer je per business experiment aanbevelingen en management impications: Beslissingen over het 

al dan niet wijzigen van je business idee of business hypothesis, en vervolgacties over mogelijke 

vervolg-experimenten. 

 

7.3 Tussenproduct: Omschrijving van de opbrengst van deze opdracht 

Maak een korte rapportage per uitgevoerd business experiment: 

Methodenparagraaf:  

 De basis is je methodenparagraaf die je hebt geschreven als tussenprodukt van 6.3. Deze vul je 

aan met een verantwoording hoe je de interne validiteit hebt gewaarborgd. 

 Test card 

Resultatenparagraaf: 

 Kort overzicht van verzamelde gegevens; 

 Beschrijving van de wijze van gegevensanalysere 

 Interpretatie van de analyse 

 Conclusies 

 Learning cards 

 Aanbevelingen 

 Management impications: Beslissingen over het al dan niet wijzigen van je business idee of 

business hypothesis, en vervolgacties over mogelijke vervolg-experimenten. 

Bijlage: Rapporteer hier de gegevens die wel belangrijk zijn voor de controleerbaarheid van je 

onderzoek per business experiment, maar teveel ruimte vergen in de hoofdtekst van je rapport, of alleen 

interessant zijn voor experts en minder voor besluitvormers. Bijvoorbeeld interviewtranscripts, 

technische tekeningen, tabellen, analyse-methoden. 

 

 
84 Zie Testing business ideas: Experiment sequences, p. 98-99. 
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8. Business model development report: Introductie, theoretisch kader, methode en resultaten van 

uitgevoerde business experiments 

 

8.0 Inleiding 

Op basis van de vorige hoofdstukken heb je nu al een aantal korte rapportages per uitgevoerd business 

experiment: namelijk de methodenparagraaf, en de resultatenparagraaf, inclusief aanbevelingen, 

management implications, en bijlagen. 

De kernvraag is nu: Hoe maak je van deze korte rapportages per uitgevoerd business experiment een 

resultaten-hoofdstuk? Hoe verwerk je deze resultaten-hoofdstukken in een business model development 

report dat informatief, controleerbaar en actionable is voor de partners van het consortium én voldoet 

als onderzoeksrapport aan criteria vanuit je opleiding? 

 

8.1 Korte uitleg 

Onderzoeksrapporten hebben vaak een vast format: Inleiding, theorie, methoden, resultaten, conclusies, 

aanbevelingen. Je gebruikt dit ook als basis voor je business model development report. 

Voor het schrijven van een onderzoeksrapportage over business model development op basis van de 

methodologie van design thinking en ontwerpgericht onderzoek zoals beschreven in deze handleiding, 

is het belangrijk te beseffen dat door de iteratieve wijze van werken, en het testen van verschillende 

business hypotheses, het niet logisch en overzichtelijk is om alle gebruikte theorie en methoden in het 

theoretisch kader en methodologie-hoofdstuk te beschrijven. Delen van de gebruikte theorie en 

methoden gebruik je specifiek voor één business experiment. Deze beschrijf je in het 

resultatenhoofdstuk over dit business experiment.  

 

Voorbeeld: Een resultatenhoofdstuk voor een business experiment voor Waste2Energy 

Voor de ondernemer die samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun gezamelijke food 

waste wil vergisten om groen gas te produceren, heb je het business experiment “customer interviews” 

uitgevoerd. Voor de vragenlijst van “customer interviews” heb je als uitgangspunt de theorieen over 

“Jobs-to-be-done” en het Value Proposition Canvas gebruikt.  

In het resultatenhoofdstuk over dit business experiment beschrijf je in de theorie- en de 

methodenparagrafen waarom en hoe je deze theorie en methoden hebt toegepast voor dit business 

experiment.  

 

Je vindt in dit hoofdstuk een format voor een onderzoeksrapportage die past bij deze methodologie, en 

voldoet aan de eisen van “relevance and rigour”: Je rapportage over het business model moet twee 

doelgroepen kunnen bedienen:  
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ID3AS-projectconsortia van bedrijven, die op zoek zijn naar een kansrijk business model voor 

toepassing van hun innovatieve technologie in de praktijk, willen een business model development 

report; 

Docenten en beoordelaars vanuit de Hanzehogeschool stellen eisen aan het eindproduct, de 

onderbouwing en rapportage van een business model als produkt waarmee getoetst kan worden of 

studenten bepaalde competenties bezitten, zoals onderzoekend vermogen, creativiteit en innovativiteit. 

Zij willen een onderzoeksrapport. 

Dit en het volgen de hoofdstuk laat zien hoe je deze beide vormen van rapportages kan verenigen in 

één produkt: je beroepsprodukt. 

 

8.2 Werkinstructie: Schrijf je business model development report tot en met de resultaathoofdstukken 

8.2.1 Outline voor een introductie-hoofdstuk 

Een introductie-hoofdstuk heeft bijna altijd deze elementen: Aanleiding van het project, context van de 

opdrachtgever of projectconsortium, globale probleemanalyse, doelstelling, hoofd- en deelvragen, 

inkadering van het onderzoek, en een leeswijzer. 

Vaak is ook een tabel met gebruikte termen, definities ervan, en gebruikte bronnen als basis voor deze 

definitie handig voor lezers van je rapport, die meestal niet allemaal experts in hetzelfde vakgebied zijn. 

Aan een introductie-hoofdstuk worden in veel opleidingen specifieke eisen gesteld. Raadpleeg bij het 

schrijven van je introductie-hoofdstuk deze opleidings-specifieke eisen en je 

onderzoeksmethodologiehandboek. 

 

Term  Definition  Reference  
Anaerobic Digester (AD)  A device that uses organic waste. Due to 

a fermentation process of the organic 
wastes in the digester, groen gas is 
developed.  

Scarlat et al. (2018)  

Business model  A simplified model and a unit of analysis 
to describe how a firm works, and how 
it creates, deleivers, and captures value.  

Osterwalder et al. (2010) Gassmann et 
al. (2014).  

Figuur 8.1: Voorbeeld: Een deel van een tabel met gebruikte termen, definities ervan, en bronnen uit 

Waste2Energy 

 

8.2.2 Outline voor een theoretisch kader-hoofdstuk 

In hoofdstuk 2 heb je geleerd wat een business model is, welke verschillende theorieën over business 

modellen en business model development er zijn. In deze handleiding hebben we vervolgens het 

business model canvas gebruikt. 

Beschrijf in je eigen theoretisch kader-hoofdstuk welke theorieën en modellen voor jou voor dit project 

relevant zijn en waarom, en welke je hebt toegepast en waarom.  

Ook andere, projectspecifieke theorie of achtergrondinformatie kan hier aan bod komen. 
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Let op: Omdat je specifieke theorie en informatie gebruikt voor de business experiments, en deze 

beschrijft in je resultaathoofdstukken, is het belangrijk te vermelden dat een deel van je theoretisch 

kader in je resultaathoofdstukken gerapporteerd wordt. Liefst vermeld je dit een aantal keren in het 

rapport, omdat beoordelaars eraan gewend zijn dat alle theorie te vinden is in het theoretisch kader-

hoofdstuk. 

 

8.2.3 Outline voor een methodologie-hoofdstuk 

In hoofdstuk 1 heb je gelezen hoe je de methodologie van design thinking, ontwerpgericht onderzoek 

en evidence-based practice zal gebruiken bij het onderbouwd ontwikkelen van een business model ; en 

welk globale type hoofd- en deelvragen daarbij horen. Op basis van dit hoofdstuk en andere business 

model literatuur schrijf je het methodologie-hoofdstuk. 

Let op: Omdat je methoden en modellen gebruikt voor de business experiments, en deze beschrijft in je 

resultaathoofdstukken, is het belangrijk te vermelden dat een deel van je methoden-hoofdstuk in je 

resultaathoofdstukken gerapporteerd wordt. Liefst vermeld je dit een aantal keren in het rapport, omdat 

beoordelaars eraan gewend zijn dat alle methoden te vinden zijn in het methoden-hoofdstuk. 

 

8.2.4 Outline voor een resultaat-hoofdstuk 

Op basis van je korte rapportages maak je per uitgevoerd business experiment een resultaten-hoofdstuk. 

Als je vier business experiments hebt uitgevoerd, heb je dus vier resultaten-hoofdstukken. 

Als je, zoals aanbevolen in hoofdstuk 1.3, één deelvraag per business model canvasomponent hebt 

gesteld, heb je ook één deelvraag per resultatenhoofdstuk. Ieder resultatenhoofdstuk beantwoord dus 

één deelvraag. Zo rapporteer je hoe je per component van je business model één deelvraag hebt gesteld, 

één business hypothesis hebt geformuleerd, deze business hypothesis hebt getest met een business 

experiment: Kortom, je rapporteert resultatenhoofdstuk een deelonderzoek van je gehele 

ontwerpgerichte onderzoek naat het ontwikkelen van een evidence-based business model. 

 

Een outline van dit hoofdstuk ziet er als volgt uit: 
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Figuur 8.2: Outline van resultaat-hoofdstukken van je business model development report. Let op: Je 

schrijft één resultaten-hoofdstuk per uitgevoerd business experiment. 

 

8.3 Tussenproduct: Omschrijving van de opbrengst van deze opdracht 

Je kunt nu delen van je definitieve business model development report afmaken: 

1. De introductie; 

2. Het theoretisch kader; 

3. Het methode-hoofdstuk; 

4. De resultaat-hoofdstukken 4, 5, 6,...van je business model development report (zie outline 

hierboven). Ieder resultaten-hoofdstuk beschrijft één uitgevoerd business experiment. 

 

Deel deze versie van het rapport alvast met je stage- of afstudeerbegeleider en de opdrachtgever: het 

ID3AS-projectconsortium.  

4 Resultaten-hoofdstuk: 
4.0 Conclusie, Aanbevelingen en Reflectie
4.1

4.2

4.3

4.4 Resultaten van het business experiment: Dataverzameling
4.5 Analyse van het business experiment: Data-analyse
4.6 Interpretatie van het business experiment: Data-interpretatie & learning card
4.7

Theoretisch kader : Specifieke theorie, literatuur die je hebt gebruikt 
voor het formuleren van je business hypothese voor dit business model 
component?
(bv wetenschappelijke en professionele artikelen, beleids- en 
onderzoeksrapporten, eerdere onderzoeken voor dit ID3AS-project, 
eerste verkennende interviews)
Wat was de business hypothesis voor dit business model component (VOOR het 
uitvoeren van het business experiment)? 
Hoe en waarom is deze formulering testbaar, precies en discreet?

Methode van onderzoek voor deze deelvraag om business hypothesis 
te testen & Test card: Welk business experiment heb je geselecteerd 
(zie evt Experiment library in "Testing business ideas"? 
Hoe en waarom heb je deze methode controleerbaar, betrouwbaar en 
valide uitgevoerd?

Conclusie van het business experiment: Is je hypothesis voor dit business model 
component bevestigd of weerlegd?
Hoe zou je aanbevelen om de business hypothesis te herformuleren (testbaar, 
precies en discreet)?
Welke “management impications” , in de vorm van beslissingen en acties door de 
opdrachtgever, beveel je aan: “Persevere, pivot, or kill” het business idea voor 
zover gedekt in dit business model component [waarop dit hoofdstuk focust]?
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Vraag hen alvast om feedback en om mee te denken over de conclusies, aanbevelingen en management 

implications per onderzocht business model canvas-component, en voor het gehele business model. 
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9: Business model development report: Conclusies, aanbevelingen en inhoudelijke reflectie op je 

business model 2.0 

“If you cannot fail, you cannot learn” 

 

9.0 Inleiding 

Op basis van de vorige hoofdstukken heb je business experiments voor de geprioriteerde business 

hypotheses uitgevoerd, geanalyseerd en conclusies getrokken. De conclusies, aanbevelingen en 

management implications gelden alléén voor de business model canvasomponenten waarvoor je deze 

business experiments hebt uitgevoerd.  

Je conclusies uit deze business experiments beantwoorden de deelvragen van je onderzoek, en meer 

specifiek je antwoord op de vraag of je business hypotheses waar blijken. Of, in welke mate en hoe 

deze conclusies je business hypothesis bevestigen, kan aanleiding zijn om je business idea te behouden 

of in een nieuwe richting om te vormen en de business hypothesis te herformuleren: Dit zijn je 

inhoudelijke aanbevelingen. Je “management impications” zijn de aanbevolen beslissingen en acties 

omtrent je business hypotheses en vervolg-experimenten: “Persevere, pivot, or kill”. Persevere betekent 

dat je business hypothesis ongewijzigd blijft, en dat je deze verder gaat testen. Pivot betekent dat je een 

business hypothesis wijzigt. Kill betekent dat je je business hypothesis verwerpt, met eventueel als 

gevolg daarvan, ook je hele business idea verwerpt omdat het idee niet zal werken, of meer kost dan 

het kan opleveren.  

In hoofdstuk 3 heb je business model 1.0 gemaakt: Een business model canvas met alle — ook de niet-

geteste — precieze business hypotheses over het project. Na het uitvoeren van een aantal business 

experiments heb je een aantal bevestigde, bijgestelde of verworpen business hypotheses. Deze verwerk 

je in je business model 1.0. Dit is je business model 2.0: Een business model canvas, met daarin een 

aantal (door jou) geteste en geherformuleerde business hypotheses, en een aantal nog niet geteste 

business hypotheses.  

Wat nu te doen? Nu wil je verder kijken dan de specifieke business experiments op zichzelf, maar naar 

het business model 2.0 als geheel. 

De kernvraag is nu: Wat zijn je conclusies, aanbevelingen en management implications voor vervolg-

onderzoek? Waarop moet een volgende fase van business model development zich richten? Hoe bepaal 

je de belangrijkste risico’s van je business model 2.0 – kortom, de meest risicovolle business hypotheses 

die in vervolg-onderzoek getest dienen te worden? 

 

9.1 Korte uitleg 

9.1.1 Wat is je business model 2.0? 

In hoofdstuk 3 heb je business model 1.0 gemaakt: Een business model canvas met alle — ook de niet-

geteste — precieze business hypotheses over het project. Bij je business model 1.0 heb je een  
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toelichting per business hypothese gegeven: Wie van het consortium waarom waarde hecht aan deze 

specifieke formulering van de business hypotheses.  

Na het uitvoeren van een aantal business experiment heb je een aantal van deze hypotheses bevestigd 

(aanbeveling: persevere), bijgesteld (aanbeveling: pivot) of verworpen (aanbeveling: kill). Deze 

onderzochte en bijgestelde business hypotheses verwerk je in je business model 1.0. Dit is je business 

model 2.0: Een business model canvas, met daarin een aantal (door jou) geteste business hypotheses, 

en een aantal nog niet geteste business hypotheses.  

 

 

Figuur 9.1: Voorbeeld van een business model 2.0 uit het project Waste2Energy: In groen de bevestigde 

business hypotheses; in oranje de bijgestelde business hypotheses; in rood de verworpen business 

hypotheses.  

 

9.1.2 Wat is de assumptions map 2.0? 

Als produkt van hoofdstuk 4 heb je een assumptions map gemaakt, om te bepalen: Welke van je testbare, 

precieze en discrete business hypotheses ga je testen? Door de business hypotheses te testen, krijg je 

inzicht in de kans van slagen van het business idee. Voor je business model 2.0 heb je nu meer inzicht 

in de kans van slagen van het business idee. Maar waarschijnlijk zijn er nog steeds onzekerheden en 

risico’s, waar je meer inzicht in wilt hebben, voordat je een produkt of dienst daadwerkelijk gaat maken 

en in de markt zetten. Het is dus wederom belangrijk te kiezen welke business hypothesis van je 

business model 2.0 nu prioriteit hebben om te testen, om geen tijd, geld en energie te verliezen.  
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Je gaat dus je bevestigde of bijgestelde business hypothesis van in je business model 2.0 in de 

assumptions map plaatsen85. Als deze bevestigde of bijgestelde business hypotheses zich in het 

kwadrant rechts bovenaan bevinden, zijn dit nog steeds business hypotheses die: 

- van kritisch belang zijn voor de slagingskans van het business idea: deze business hypotheses moeten 

absoluut waar blijken om het business idea te laten werken. 

- waarvoor je geen tot weinig bewijsmateriaal hebt: het antwoord op de vraag óf deze business 

hypotheses waar zijn, is hoogst onzeker. 

Je hebt dus je assumtions map 2.0. Hiermee heb je wederom een prioritering gemaakt: Deze business 

hypotheses in het kwadrant rechts bovenaan zijn belangrijk en onzeker. Deze risicovolle business 

hypotheses dienen als eerste getest te worden. 

 

9.1.3 Aanbevelingen – stap 1: Hoe selecteer je de meest risicovolle business hypotheses in je 

assumptions map 2.0 voor vervolgonderzoek? 

Bij business model development is de werkwijze bij business model ontwikkeling om risicovolle 

business hypotheses eerst te testen, met als doel ze te valideren of bij te stellen. “Risicovol” kan twee 

betekenissen hebben86:  

1) Het is onzeker dat een business hypothesis waar is: Er zijn meerdere mogelijke uitkomsten;  

2) Het is onzeker dat een business hypothesis waar is EN een of meer van deze meerdere mogelijke 

uitkomsten gaat gepaard met verlies of onwenselijke uitkomsten. Dit is de meer gangbare betekenis van 

“risicovol”. 

Uit het kwadrant rechts bovenaan van je assumptions map 2.0 selecteer je nu de meest risicovolle 

business hypotheses in de tweede betekenis: Het is onzeker dat een business hypothesis waar is, EN 

mogelijk is de uitkomst een verlies of onwenselijk.  

 

9.1.4 Aanbevelingen – stap 2: Hoe selecteer je verschillende typen business hypotheses in je 

assumptions map 2.0 voor vervolgonderzoek? 

Vervolgens is het voor business model development belangrijk zicht te houden op de drie typen risico’s: 

Desirability, feasibility, and viability risk. Als je drie typen business hypotheses87 hebt getest, heb je al 

conclusies getrokken over deze drie typen risico’s.  

Desirability risk betekent onzekerheid omtrent het marktrisico: Is de beoogde markt groot genoeg? Kan 

het bedrijf deze waarde creëren met de waardepropositie (het nieuwe product/dienst) voor de beoogde 

klanten en gebruikers – en lost dit een echt en belangrijk probleem voor hen op?  

 
85 Zie hoofdstuk 4 voor de uitleg over de assumptions map. 
86 Maurya (2012), p. 49. 
87 Hoofdstuk 3 beschrijft deze drie typen business hypotheses: Desirability, feasibility, and viability hypotheses.  
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Feasibility risk betreft onzekerheid omtrent het organisatie- en productierisico: Kan het bedrijf of het 

consortium deze waardepropositie produceren en leveren – en is dat schaalbaar?  

Viability risk betreft onzekerheid omtrent het financiële risico: Is het mogelijk om meer geld te 

verdienen dan uit te geven? 

 

Uit je voorselectie uit het kwadrant rechts bovenaan van je assumptions map 2.0 — business hypotheses 

die onzeker zijn, EN verlies of onwenselijk als mogelijke uitkomst hebben — selecteer je nu business 

hypotheses van elk type. Op basis van deze selectie van business hypotheses ga je nu aanbevelingen 

formuleren voor vervolgonderzoek.  

Deze aanbevelingen kan je concreter maken door aan te geven of er meer discovery business 

experiments nodig zijn, of dat er nu validation business experiments kunnen worden gedaan. 

Discovery experiments helpen je beter te bepalen of je business idee in de juiste richting gaat. Discovery 

experiments zijn snelle en goedkope business experiments reduceert je risico om tijd, geld en energie 

te verspillen88. Als je echter, op basis van je business experiments, al enige zekerheid hebt over de vraag 

of je business idee in de juiste richting gaat, is het zinvol om met validation experiments te vervolgen. 

Deze leveren sterker bewijsmateriaal om je business hypotheses te valideren voordat je je product 

daadwerkelijk en op grotere schaal gaat maken89. 

 

Voorbeeld: Aanbevelingen voor verschillende typen vervolg-business experiments voor Waste2Energy 

Voor de ondernemer die samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun gezamelijke food 

waste wil vergisten om groen gas te produceren, heb je het business experiment “customer interviews” 

uitgevoerd. Daarmee heb je een desirability business hypothesis grotendeels bevestigd, en deze heb je 

bijgesteld. Daarnaast heb je twee discovery business experiments uitgevoerd om feasibility en viability 

business hypothesis te testen. Stel nu dat ook deze business hypotheses bevestigd zijn; maar nog wel 

onzeker én van kritisch belang voor het slagen van het dusiness idee, dan kan je nu aanbevelingen doen 

voor specifieke validation business experiments.  

 

9.1.4 Inhoudelijke reflectie: Hoe formuleer je precieze aanbevelingen op basis van je uitgevoerde 

business experiments voor vervolgonderzoek? 

Als in deze selectie van business hypotheses óók business hypotheses voorkomen die je hebt getest en 

bevestigd of bijgesteld, kan je je aanbevelingen heel concreet maken op basis van inhoudelijke reflectie 

op je business experiment — zoals jij dat hebt uitgevoerd. 

Je conclusies uit je business hypotheses hebben vaak een voorlopig karakter, bijvoorbeeld omdat het 

tijdsbestek waarin je dit onderzoek hebt verricht beperkt was, en je elke business hypotheses met een 

 
88 Zie voor een overzicht van discovery en validation experiments: Testing business ideas, p. 92-311. 
89 Zie Testing business ideas: Experiment sequences, p. 98-99. 
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enkel experiment hebt getest. Je antwoord per deelvraag van je onderzoek, ofwel je antwoord op de 

vraag of je business hypotheses waar blijken, is daarom vaak nog niet met 100% zekerheid te 

beantwoorden.  

Om je aanbevelingen over je uitgevoerde business experiments preciezer te maken, is de kernvraag: 

Welke aannames heb je gedaan die het resultaat van je business experiments mogelijk hebben 

beïnvloed, zodat er een risico bestaat dat je conclusies — je antwoord op de vraag of je business 

hypotheses waar blijken — niet geheel kloppen?  

Deze aannames kan je onderzoeken door, terugkijkend op je opzet, uitvoering en analyses van de 

business experiments, nog eens kritisch te kijken naar de kennisclaim die je wilt maken op basis van je 

business experiments: je wilt laten zien dat je business hypothese waar is, of niet.  

Om een kennisclaim te kunnen maken, moet het verzamelen en analyseren van gegevens uit een 

business experiment voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria: controleerbaarheid, betrouwbaarheid, 

meetvaliditeit en interne validiteit90. Reflecteren op de waarde van je kennisclaim doe je dus door eerlijk 

en kritisch antwoord te geven op de vraag of je business experiments voldoen aan deze 

kwaliteitscriteria. Als je ruimte ziet voor verbetering, kan dit verwerkt worden in je concrete 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek: Voor specifieke business experiments voor het wederom testen 

van deze bevestigde of bijgestelde business hypotheses. 

Deze concrete aanbevelingen voor vervolgonderzoek verwerk je in je inhoudelijke reflectie-paragraaf 

van het conclusie-hoofdstuk van je rapportage.  

 

Voorbeeld: Precieze aanbevelingen voor vervolg-business experiments voor Waste2Energy 

Voor de ondernemer die samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun gezamelijke food 

waste wil vergisten om groen gas te produceren, heb je het business experiment “customer interviews” 

uitgevoerd. Je conclusie is dat 6 van de 10 geïnterviewde nabijgelegen restaurants gratis hun organisch 

afval gescheiden willen leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in hun buurt”. Je 

aanbeveling was om het beoogde klantsegment te specificeren naar horeca-ondernemers die duurzamer 

of circulair willen ondernemen. Je bijgestelde business hypothesis luidt: “Wij geloven dat nabijgelegen 

horeca-ondernemers met de ambitie om een circulaire bedrijfsvoering te realiseren hun gratis hun 

organisch afval gescheiden willen leveren voor een vergister van een horeca-ondernemer in hun buurt.” 

Voor het slagen van het business idea is het van kritisch belang dat een aantal horeca-ondernemers in 

de buurt hun food waste wil leveren. Echter, je beoordeelt je bijgestelde business hypothesis nog steeds 

als onzeker, na een kritische reflectie op hoe je business experiment voldoet aan de kwaliteitscriteria 

controleerbaarheid, betrouwbaarheid, meetvaliditeit en interne validiteit. 

 
90 Hoofdstuk 6 legt uit wat deze kwaliteitscriteria betekenen en hoe je hieraan voldoet in business experiments. 
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Bijvoorbeeld: Je ziet als onzekerheid dat de bevindingen in je bussiness experiment mogelijk 

onbetrouwbaar91 92 zijn: Je conclusie kan een bias hebben doordat je horeca-ondernemers hebt 

geïnterviewd juist voordat er een economische crisis uitbrak als gevolg van de Corona-pandemie. Je 

meetcontext is dus veranderd tijdens je onderzoek.  

Je vermoedt dat horeca-ondernemers nu ófwel juist nog meer ambities hebben om duurzamer of 

circulair te ondernemen, ófwel als gevolg van de economische crisis minder bereid zijn te investeren in 

nieuwe bedrijfsprocessen, personeel opleiden, en materialen voor afvalscheiding. 

Je aanbevolen actie zou dus nu kunnen zijn om ófwel validation experiments te doen, zoals een brochure 

maken, presale of concierge experimenten; ófwel hetzelfde discovery business experiment te herhalen 

om deze business hypothesis opnieuw te testen, omdat de economische crisis de prioriteiten van het 

beoogde klantsegment kan hebben veranderd. Wellicht beveel je aan om een interviewvraag toe te 

voegen over hoe de economische crisis de duurzaamheidsambities van de ondernemers heeft 

beïnvloed.93  

 

9.2 Werkinstructie: Schrijf van je business model development report de conclusie, aanbevelingen en 

reflectie hoofdstukken 

Verwerk je de bijgestelde business hypothesis in je business model 2.0 en verwerk ze in de assumptions 

map 2.0, en schrijf op basis van bovenstaande uitleg je conclusie-hoofdstuk. 

Gebruik onderstaande outline voor de indeling van dit hoofdstuk. 

 

9.2.1 Outline voor een conclusie-hoofdstuk 

Een outline van dit hoofdstuk ziet er als volgt uit: 

 
91 Zie hoofdstuk 6: De kernvraag voor betrouwbaarheid is: Hoe meet je wat je wilt meten, zodat je meetfouten 
door toeval, bias van de onderzoeker, meetinstrumenten en meetcontext uitsluit? 
92 Zie Oost, 2012, of andere methodologiehandboeken voor meer toelichting. 
93 Zie Testing business ideas: Experiment sequences, p. 98-99. 
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Figuur 9.2: Outline van conclusie-hoofdstuk van je business model development report 

 

9.3 Eindproduct: Je business model development report exclusief financiële toekomstscenario’s 

Je business model development report, ofwel je onderzoeksrapportage, is nu af — tenzij je nog 

financiële toekomstscenario’s wil schetsen die je onderbouwt met gevoeligheidsanalyses. Dat wordt 

uitgelegd in hoofdstuk 10. 

Voeg nu aan je Je business model development report dat je gemaakt hebt op basis van hoofdstuk 8 

(Introductie, theoretisch kader, methode en resultaten van uitgevoerde business experiments) nu toe: 

 Het conclusie-hoofdstuk, met daarin ook aanbevelingen en reflectie. 

Als bijlagen voeg je toe 

 Overzicht van je bevestigde, bijgestelde of verworpen business hypotheses 

 Deze business hypotheses voeg je toe in een nieuwe bijlage: business model 2.0 

 Deze business hypotheses voeg je toe in een nieuwe bijlage: assumptions map 2.0. 

9 Conclusie, Aanbevelingen en Reflectie
9.0
9.1

9.2 Aanbevelingen

9.3 Reflectie
Inhoudelijke reflectie: Hoe formuleer je precieze aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek door reflectie op de mate waarin je uitgevoerde business 
experiments voldoen aan kwaliteitscriteria: controleerbaarheid, 
betrouwbaarheid, meetvaliditeit en interne validiteit?

Conclusie: Wat was je  business model 1.0 (met een figuur van je business model 
canvas 1.0; en wat waren de business hypotheses)? 
Wat is je  business model 2.0 (met een figuur van je business model canvas 2.0; en 
wat zijn de nieuwe, hergeformuleerde business hypotheses zoals onderbouwd in 
je hoofdstuk 4-8)?

Hoofdstuk-introductie: Dit hoofdstuk beantwoordt de hoofdvraag van dit 

Aanbevelingen: Welke business hypotheses (van elk type: Desirability, feasibility, 
and viability) in je assumptions map 2.0 (kwadrant rechts bovenaan) zijn onzeker, 
van kritisch belang, en dienen in vervolgonderzoek te worden getest met een 
discovery of validation experiment?
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Hoofdstuk 10: Financiële toekomstscenario’s: Hoe bepaal je middels gevoeligheidsanalyses onder 

welke omstandigheden een nieuwe sensortechnologie rendabel wordt? 

 

10.0.Inleiding 

Je business model development report is af. Echter, in veel gevallen is het nog niet rendabel om een 

innovatieve technologie op de markt te brengen op het moment van onderzoek. De mate waarin de 

kosten en baten of besparingen in balans zijn, is gebaseerd op — bijvoorbeeld — huidige energieprijzen 

en –belastingen, CO2-heffingen. Deze prijzen kunnen echter wel veranderen in de nabije toekomst.  

De kernvraag is daarom: Bij welke waarde van dit soort parameters wordt het wél rendabel om een 

innovatieve technologie op de markt te brengen? Met gevoeligheidsanalyses kan je dit berekenen. Je 

opdrachtgever of projectconsortium kan de ontwikkelingen in de prijzen en belastingen dan monitoren, 

en bepalen wanneer zij de financiële risico’s acceptabel vinden. 

 

10.1.Korte uitleg 

10.1.1: Wat zijn gevoeligheidsanalyses? 

Een gevoeligheidsanalyse is een methode om te bepalen welke invloed een verandering van een 

kritische onzekerheid kan hebben op een business model. Dit hoofdstuk beperkt zich tot kritische 

onzekerheden die kunnen leiden tot verschillende uitkomsten met betrekking tot de vraag: Bij welke 

waarde van deze parameters wordt het wél rendabel om een innovatieve technologie op de markt te 

brengen? 

Je wilt dus inzicht geven in mogelijke toekomstige veranderingen, in bijvoorbeeld: 

 de hoogte van prijzen van grondstoffen 

 de hoogte van prijzen van belastingen en heffingen 

 de hoogte van prijzen van concurrerende producten of diensten 

 de hoogte van de kosten om je waardepropositie te produceren en leveren 

Veranderingen in dit soort parameters maken mogelijk het financiële risico in de toekomst (veel) 

kleiner. Je kan met gevoeligheidsanalyses berekenen bij welke waarde van dit soort parameters op 

zichzelf (waarbij alle andere parameters gelijk blijven) of bij een combinatie van veranderingen van een 

aantal parameters het wel mogelijk wordt om meer geld te verdienen dan uit te geven — kortom, 

wanneer er een business model mogelijk is waarmee het bedrijf voldoende waarde onttrekt aan de 

waarde die gecreëerd wordt voor de klanten, zodat het creëren, produceren en leveren van waarde voor 

klanten herhaalbaar, en op lange termijn economisch levensvatbaar en duurzaam is. 

Het bepalen welke kritische onzekerheden relevant zijn, welke je selecteert en waarom, is van groot 

belang bij het maken van zinvolle gevoeligheidsanalyses. Hiervoor doe je bronnenonderzoek. 

Voorbeelden van bruikbare bronnen zijn bijvoorbeeld:  

 Beleidsrapportages;  
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 “The future of...” en “Outlook on...”-rapporten van geloofwaardige experts en instituten; 

 Eigen interviews met experts; 

 Inzichten en argumenten van je opdrachtgever of het consortium; 

 Inzichten en argumenten van jijzelf als expert in dit project. 

 

10.1.2 Hoe maak je gevoeligheidsanalyses?  

Het gaat voorbij aan het doel van deze handleiding om hier precieze instructies voor het maken van 

gevoeligheidsanalyses te geven. Deze vind je echter in statistiekhandboeken of online94. 

 

Voorbeeld: Gevoeligheidsanalyse voor Waste2Energy 

Voor de ondernemer die samen met een aantal horeca-ondernemers in zijn buurt hun gezamelijke food 

waste wil vergisten om groen gas te produceren, heb je berekend dat het in de huidige situatie het nog 

niet rendabel is voor deze om te investeren in een kleinschalige vergister. Je hebt een aantal 

gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om te bepalen bij welke waarden dit zou kunnen veranderen. Voor 

ondernemingen met 100 kilo food waste per dag moet één van deze parameters veranderen, namelijk: 

 de aardgasprijs stijgen met 1,4781 euro per m3; 

 de kostprijs van de vergister dalen met 87.720 euro; 

 de kosten van het afvoeren van food waste per kilo stijgen met 0,23 euro. 

De eerste kritische onzekerheid, de prijs van aardgas, beargumenteer je als volgt. Het opgewekte groene 

gas kan het aardgas dat nodig is voor de horecaonderneming van je opdrachtgever gedeeltelijk 

vervangen. Bij de huidige prijs van aardgas kan het echter nog niet uit voor je opdrachtgever om 

hiervoor een kleinschalige vergister aan te schaffen.  

De gasprijs is op het moment van onderzoek 0,7131 euro per m3 aardgas (geel gearceerd in onderstaande 

tabel). Je gevoeligheidsanalyse laat zien dat het bij een gasprijs van 2,25 euro het rendabel is om te 

investeren wanneer je opdrachtgever 80 kilo food waste (ook wel swill genoemd) of meer per dag heeft, 

inclusief wat is ingezameld bij nabijgelegen restaurants. Vanaf een prijs van 2,50 euro is het voor 

onderneming met 10 kilo food waste per dag of meer interessant om te investeren. 

Als alle overige factoren gelijk blijven, is het vanaf deze gasprijzen rendabel voor een 

horecaonderneming (met 80 respectievelijk 10 kilo food waste per dag) om te investeren in een 

kleinschalige vergister. 

 

 
94 Zie ook bv: TU Delft. (2018). Gevoeligheidsanalyse. Accessed June 26, 2020, van TU Delft: https://mod-
est.tbusiness model.tudelft.nl/wiki/index.php/Gevoeligheidsanalyse 



95 
 

 

Tabel 10.1: Voorbeeld van een gevoeligheidsanalyse 

 

10.2 Werkinstructie: Maak gevoeligheidsanalyses voor geselecteerde kritische onzekerheden 

In je tussenprodukt van 9.3 heb je business model development report opgeleverd. Als de conclusie was 

dat het op het moment van onderzoek nog niet rendabel is om de innovatieve technologie van je 

opdrachtgever of ID3AS-consortium op de markt te brengen, maak je gevoeligheidsanalyses voor een 

aantal kritische onzekerheden. Beschrijf welke kritische onzekerheden geselecteerd zijn, en waarom 

deze gekozen zijn. Jij kan als student business developer zelf argumenten aandragen. Je kan hierover 

ook betrouwbare bronnen, rapporten, experts, je opdrachtgever of het consortium raadplegen. 

Presenteer je business model development report en de gevoeligheidsanalyses aan het 

projectconsortium 

 

10.3 Eindproduct: Je business model development report inclusief financiële toekomstscenario’s 

Je business model development report, ofwel je onderzoeksrapportage, is nu helemaal af! Voeg aan je 

business model development report dat je gemaakt hebt op basis van hoofdstuk 8 en 9 nu toe: 

 Een extra hoofdstuk “Financiële toekomstscenario’s: De waarde van kritische onzekerheden 

waarbij sensortechnologie X rendabel wordt”, met daarin de geselecteerde kritische onzekerheden 

en argumenten waarom deze gekozen zijn. 

Als bijlagen voeg je toe 

 Lijst van je verschillende gevoeligheidsanalyses 

 Tabellen van je verschillende gevoeligheidsanalyses  
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