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HOE NADENKEN OVER J
JE
E BUSINESS?

k 9 SerSieterV

EEN TOEKOMSTVISIE VOOR JOUW BEDRIJF

Al enkele maanden daagt professor Xavier Gellynck land- en tuinbouwers uit om na te denken
eld verdienen. Maar hoe begin je daaraan? We gingen ten
over hun businessmodel en hoe ze geld
s DC die
e ons inle
rade bij Peter Bertels van Flanders
inleidt in het Business Model Canvas.
Veerle Serpieters, Innovatieconsulent
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Wat is het Business Model Canvas?
“Het is een supercoole tool die beschrijft hoe je bedrijfsmodel in elkaar
zit. 'e tool Zerd ontZikkeld door $le[ander 2sterZalder die op zoek Zas
naar het geheim van succesvolle businessmodellen. Hij ontZikkelde hiervoor een gestructureerd formaat om
het verhaal van een ondernemer goed
vast te leggen Zaarbij alle aspecten
meegenomen Zorden. Het %usiness
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el &anvas toont dus Zelke  dingen belangrijk
zijn om te vertellen aan
b
anderen als je Zil dat ze echt Zeten
hoe je bedrijf draait. Maar net zo goed
kun je het model gebruiken om samen
over het bedrijf te discussiëren.”
Wat zijn die 9 onderwerpen?
“/aat ons beginnen met Zat 2sterZalder aanduidt als de frontstagevakjes.
Het zijn de zaken die de klant ziet en
die je zelf ook makkelijk bij andere
bedrijven kan Zaarnemen.
• Wat is nu echt de meerwaarde die ik
aanbied voor de klant? In massaproductie is vaak het product zelf de
meerZaarde maar het kan net zo
goed het verhaal achter het product
zijn. Het is de meerZaarde Zaarvoor
de klant betaalt.
• Wie zijn je klanten? Hiermee ga je

dus bepalen voor Zie het product
bedoeld is.
• Wat is het kanaal waarlangs je het
product bij de klanten brengt? 'enk
maar aan de groothandel de veiling de thuisverkoopZinkel of een
Zebshop. :at is je relatie met de
klant" Soms is er geen relatie als
je bijvoorbeeld niet Zeet bij Zelke
individuele klant je product terechtkomt. :anneer je dit Zel goed Zeet
zou je dus moeten achterhalen Zat
er bij die klant speelt. Hoe verdienen Ze er aan" In het vakje over het
verdienmodel en de inkomsten ga
je na hoe je betaald Zordt en Zie er
aan Zie betaalt.”
Dus dat zien we aan de buitenkant,
welke zaken spelen dan een rol in de
achtergrond?
“In de backstage zijn er nog 4 andere
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factoren van belang.
• Wat zijn de belangrijkste activiteiten?
Hierbij kijk je naar Zat je als bedrijf
allemaal zelf doet om het eindproduct op te leveren en Zat er daarbij
allemaal komt kijken.
• Wat zijn de middelen van het bedrijf?
Het gaat over Zat je als bedrijf hebt
namelijk je uitrusting je personeel
je ʖnanciering enzovoort.

“Vermijd de weg te nemen die
iedereen neemt.”
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Hoe kan een land- of tuinbouwer hier
nu mee van start gaan?
“In de eerste plaats moet een ondernemer trachten het model zelf in
te vullen en dus voor elke vraag een
antZoord te formuleren. Het voordeel
van het canvas is dat het redelijk simpel is maar het vraagt Zel Zat tijd om
van start te gaan. Je moet vermijden
om de tool te snel te Zillen invullen
en jezelf toestaan om er Zat over na
te denken. Best vul je het canvass oo
ook
in met een Ɋvriendɋ. /et Zel je ma
man of
vrouZ is niet je vriend. Je zoekt
zoe beter
iemand van buiten
n het bedrijf die met
m
k naar het bedrijf ka
een externe blik
kan
kijken.”

V Frontstagevakjes in het bedrijfsmodel van Osterwalder
alde - Bron: Business
Busine Model Generation Alex
Osterwalder

AV

'eze  vakjes bevatten alles Zat nodig
is om je bedrijf te runnen. Tot slotte
moet je in het laatste vakje nog kijken
naar Zat het allemaal kost.”

B

• Wie zijn je partners? 'it zijn alle
mensen of instellingen Zaarmee je
samenZerkt om het bedrijf draaiend
te houden. Hier kunnen land- en
tuinbouZers denken aan de co¸peratie de veiling de bank de toeleverancier ɓ

Is er verder nog iets
belang?
ts van b
“Het is enorm belangrijk dat je als
ondernemer inspiratie opdoet en niet
in hetzelfde cirkeltje blijft ronddraaien. Kijk bijvoorbeeld naar de muziekindustrie. 9roeger hielden bands zich
vooral bezig met het maken van muziek en lieten ze de verkoop van platen
aan de platenʖrmaɋs over. Toen mensen illegaal begonnen te doZnloaden
verdZenen de inkomsten. 8iteindelijk
heeft iTunes ervoor gezorgd dat legaal
doZnloaden zo gemakkelijk Zerd dat
mensen Zeer een beetje gingen
betalen voor online muziek maar de
muzikanten moeten hun inkomsten

Hoe kunnen
bedrijfsleiders nog inspiku
ratie vinden?
“Stel jezelf eens de vraag ‘Wat zou
Ikea doen als ze morgen mijn bedrijf
zouden bezitten"ɋ. 'it zal je zeker aan
het denken zetten en je op een andere
manier naar je bedrijf doen kijken.
Maak ook eens 2 canvassen. 9ul het
canvas in voor de huidige situatie. 'oe
het daarna nog eens voor Zat je zou
k¼nnen doen. 2p zoek naar inspiratie"
'enk eens na over hoe je rechtstreeks
naar de eindklant kan Zerken. 2f
teken op het canvas uit hoe je samen
met enkele collega’s uit de buurt kunt
samenZerken.”
Is er nog iets dat bedrijfsleiders moeten weten wanneer ze hiermee aan
de slag gaan?
“Bedrijfsleiders moeten beseffen dat
het Business Model Canvas niet de
heilige graal is voor alle vragen. Het
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leven is een boerenstiel en het canvas
zzal hen niet h«t idee geven. =e moeten
zelf nadenken over Zat mogelijk is
Zaarna ze met het model kunnen nagaan Zat de impact is op alle aspecten
van de bedrijfsvoering. Maar door te
zoeken naar inspiratie zullen er Zel
ideeën komen. Als je als bedrijf in een
commodit\ business terecht komt kun
je enkel trachten om de grootste te
zijn. Maar als Ze allemaal de grootste
Zillen zijn gaan Ze failliet aan te lage
prijzen. 9ermijd dus om de Zeg te nemen die anderen nemen. Als iedereen
gaat voor groter ga dan voor kleiner.
Is dat zeker de beste optie" 1ee maar
hetzelfde doen als iedereen is dat ook
niet.”

Kunnen land- en tuinbouwers ook
een beroep doen op de diensten van
Flanders DC?
“1atuurlijk Met )landers 'C organiseren Ze regelmatig open opleidingen
Zaar iedereen Zelkom is. 2p deze
sessie zullen de agrarische ondernemers in contact komen met mensen
uit andere sectoren Zat al meteen
een aanzet is tot inspiratie. Alle informatie over deze activiteiten vind je op
onze Zebsite ZZZ.ʗandersdc.be . We
doen echter geen een-op-eenbegeleiding van bedrijven. 9erder Zerken Ze
samen met partners zoals het Innovatiesteunpunt. Samen met hen gaan Ze
bijvoorbeeld met land- en tuinbouZers
de bus op naar Engeland of organiseren Ze events als Agrocreate.”Q
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2nderzoek met steun van de 9laamse 2verheid de Europese
8nie het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en
Technologie de 3rovincie 2ost-9laanderen Boerenbond A9BS
d« sierteelt- en groenfederatie de Koninklijke Maatschappij
voor /andbouZ en 3lantkunde en KBC Bank & 9erzekering.

EEN TOEKOMSTVISIE VOOR JOUW BEDRIJF

T22/S 2M JE 9ISIE TE 21TWIKKE/E1
In het vorige artikel werd er gewezen op het belang om na te denken over waar je met je bedrijf
naar toe wil. ‘Wat is mijn visie en hoe ga ik die bereiken’ zijn dan ook voor elke ondernemer
belangrijke vragen.
Veerle Serpieters, Innovatieconsulent
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Business Model Canvas
2p pagina 16 spraken Ze met 3eter
Bertels al over het Business Model
Canvas. Wil je de korte inhoud nog
eens doornemen" Agentschap 2ndernemen heeft een document van 3
pagina’s gemaakt Zaarin de stappen
kort Zorden uitgelegd. Het document
kan je vinden op ZZZ.agentschapondernemen.becount243.

k 9. Serpieters

Als bedrijfsleider Zil je misschien
Zel nadenken over je visie en Zelke
stappen je zou kunnen zetten naar de
toekomst toe maar Zeet je niet goed
hoe hieraan moet beginnen. Hieronder
geven Ze graag enkele tools mee die
je gratis kan gebruiken. 'eze tools
kunnen je helpen om aan de slag te
gaan en om je ideeën vorm te geven.

Startkompas en ondernemingsplan
Een andere tool die je als leidraad kan
gebruiken is het Startkompas van
Agentschap 2ndernemen ZZZ.agentschapondernemen.be/artikel/startkompas-en-ondernemingsplan . Het
et
startkompas is een Zerkinstrument
ent
om de haalbaarheid van je bedrijf
jf te
onderzoeken en een hulpmiddel
middel bij
het opstellen van een
ondernemingsen onderneming
plan. Het bestaatt enerzijds uit een
beschrijvend luik
omschrijft
k Zaarin je
e omsch
Zat je in je bedrijf
Zil doen e
en anderijf Z
zijds een ʖnancieel
Zaarmee je de
el luik Zaa
ʖnanciële conseTuenties
ti van je keuzes
kan anal\seren. Hiervoor Zerd een
exceldocument ontZikkeld Zaarbij je
door middel van verschillende tabbladen door alle vragen kan gaan. Op de
Zebsite van het Agentschap Ondernemen kan je echter ook een pdf-versie
vinden als je niet zo goed met Excel
overZeg kan ZZZ.agentschapondernemen.be/content/startkompas-onderzoek-en-bereken-de-haalbaarheid-van-uZ-zaak . Om je op Zeg te
helpen heeft het Agentschap Ondernemen een handleiding en 2 voorbeelden
ontZikkeld.
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Blikopenerr
Misschien
heb je
schien h
e Zel
Ze een aantal innovatieve
je niet goed
e ideeën maar Zeet
Z
Zelk
lk idee het
he meeste kans maakt
om succesvol
suc vol te zijn.
zijn Blikopener van
Innovatiecentrum
ZZZ.ikinnoveer.
nnovatiec
be/blikopener
kan je helpen om de
be/blikop
slaagkans
van je innovatief idee te
slaagk
achterhalen.
Een korte vragenlijst zal
er
je helpen
elp om de slaagkans in te schatten. Het resultaat is een rapport met
een beeld van je product of dienst de
markt de technologische component
van je idee en de organisatorische
noden. Eventueel kan je Blikopener
ook gebruiken bij het kiezen tussen
verschillende ideeën.

Het KMO GPS
8nizo ontZierp samen met AntZerp
Management School een online KMO
G3S-tool unizokmogps.be . Het is
een stappenplan die de bedrijfsleider
stap voor stap helpt na te denken over
zijn onderneming voor de toekomst.
Het stappenplan 24 stappen in totaal
verloopt volgens 5 fasen: voorbereiding externe anal\se interne anal\se
strategiebepaling en tenslotte uitvoering en evaluatie. Je kan hiermee op je
eigen tempo aan de slag.

Startsimulator
Met de Startsimulator ZZZ.unizo.be/
startsimulator kun je jouZ ondernemingsplan en ʖnancieel plan van
A tot = uitZerken. Het is een online
en ofʗine module Zaarbij je in 6
fasen stap voor stap alles bekijkt Zat
nodig is om van een goed idee naar
een ʖnancieel haalbaar en concreet
ondernemingsplan te gaan. =o Zord
je uitgedaagd om je idee en je bedrijf
te beschrijven en na te denken over de
markt je strategie je marketing en je
ʖnancieel plan.
FarmCafe
Misschien Zil je jouZ ideeën ook Zel
eens met een ander bespreken. 'at
kan via het )armCaf« platform ZZZ.
farmcafe.be . Het is een digitale ontmoetingsplaats voor land- en tuinbouZers en experts. Je ontZikkelt je
eigen plan in een besloten deel van de
site en nodigt vervolgens die experten
uit van Zie je graag eens zou Zeten
Zat ze van je plannen denken. Op dit
besloten platform kan je dan vragen
stellen om je plannen nog meer concreet te maken. Q
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