10 valkuilen bij het
ontwikkelen van
nieuwe producten

Beste lezer,
Van alle introducties flopt er 72% (bron: www.strategyzer.com) . Dit komt door het lastige
productontwikkelingsproces. In dit proces zitten meer dan 50 valkuilen. Sommige
valkuilen komen op verschillende plekken in het proces terug. Doordat men in één of
meerdere van de valkuilen is gevallen tijdens het proces, is het product niet het succes
wat men voor ogen had.
Natuurlijk wil je dat jouw nieuwe product bij de 28% zit die wél succesvol is. Je wil alle
valkuilen succesvol vermijden. Door dit e-book te lezen ben je hier een stap dichterbij.
Met dit e-book word je bewust van de 10 valkuilen die het meest over het hoofd gezien
worden. Door je hiervan bewust te zijn en er omheen te lopen tijdens de ontwikkeling
van jouw product, ontwikkel je al een beter product.
In dit boek leg ik je eerst het productontwikkelingsproces uit en vervolgens behandel ik
de 10 valkuilen. Ik heb er nog één bonus valkuil aan toegevoegd; deze is meestal de
oorzaak van het mislukken van het product.

Veel leesplezier en succes met ontwikkelen van je nieuwe product!

Hartelijke groet,

Renate Manders-Lybeer SMP
Business coach met een Mind for Marketing

Hulp nodig bij het
ontwikkelen van
je product?
Check
bladzijde 20!
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De routekaart voor
productontwikkeling
Laten we eerst naar de kaart met de route kijken, dan weet je straks waar de valkuilen verstopt zitten.
Er zijn meerdere routes mogelijk. Dit is de route die binnen Mind for Marketing wordt gebruikt om
samen met klanten producten of business concepten te ontwikkelen.

Idee

Productconcept

Van idee naar productconcept
Je hebt een idee. Hiervan ga je een concreet productconcept maken. Een concreet
productconcept is een oplossing voor een specifieke doelgroep en een specifiek
moment. Het helpt deze doelgroep op dat moment een taak in te vullen, op een
manier die waardevol is, waarbij de pijn wordt verzacht of die extra winst oplevert
in de breedste zin van het woord.

Van productconcept naar bedrijfsmodel
Vanuit het productconcept bekijk je of het binnen je bestaande bedrijfsmodel past
of dat er een nieuw bedrijfsmodel ontwikkeld moet worden. Alle elementen van het
bedrijfsmodel horen in elkaar te passen, zoals de radertjes in een klok. Alleen dan
ontstaat er een win-win situatie voor iedereen die bijdraagt aan het bedrijfsmodel.
Ook schaalbaarheid mag niet vergeten worden. Soms moet je een stap terugzetten
en het product concept aanpassen.

Bedrijfsmodel

Geldstromen

START

Van bedrijfsmodel naar geldstromen
Cijfers zijn een belangrijk onderdeel. In eerste instantie in grote lijnen. Vervolgens
zo nauwkeurig mogelijk. Je bepaalt de prijs van het product. Soms moet je een stap
terug zetten richting productconcept om te zorgen dat het geheel realiseerbaar is.

Van start naar de markt
Vanaf dit punt ga je bewust van start. De investeringen en risico worden vanaf hier
groter. Tijd om alles te organiseren: de productie van het product, het bedrijf, de
medewerkers, samenwerkingen en de marketingcommunicatie. De puntjes op de i
zetten door te testen. Bijschaven tot alles klaar is om naar de markt te gaan. Tijd
voor de lancering van je product.

Markt

Na lancering
Het product is gelanceerd op de markt. Voor nu is het product af. Jij, als
ondernemer, bent nog niet klaar. Processen in je bedrijf en je
marketingcommunicatie dienen onderhouden en mogelijk geoptimaliseerd te
worden. Je leert van je klanten, waardoor er nieuwe ideeën voor verbeteringen en
vernieuwing ontstaan. Zo start je weer van voren af aan.

4

Valkuilen
onderweg
De weg van productontwikkeling is uitgestippeld. Dit zijn de
valkuilen die het meest over het hoofd worden gezien. Ze
staan in volgorde hoe je ze op de route tegenkomt.
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Het probleem dat je oplost,
is niet belangrijk genoeg

Valkuil

1

Elk product is een oplossing voor een bepaald probleem of behoefte van je doelgroep.
Vinden zij het probleem niet zo belangrijk, dan bungelt hij onderaan het prioriteitenlijstje.
Er is hierdoor geen behoefte aan de oplossing en dus jouw product.
Een variant op deze valkuil is: je idee sluit aan bij onbelangrijke pijn- en winstpunten. Dan
los je wel een probleem op, maar de manier waarop levert te weinig winst of kost te veel
pijn. Hierdoor wordt je product ook niet gekocht.

Uitvinders als voorbeeld
Het is een valkuil waar ‘uitvinders’ vaak in vallen. Zoek op Youtube maar eens naar ‘het beste idee van
Nederland’. En niet alleen zij vallen hierin, ook grote bedrijven. Denk maar eens aan Google Glass.

Deze valkuil vind je hier op de route

1

Wat gaat er mis als je in deze valkuil stapt?
▪
▪
▪

Geen behoefte aan je product;
(Bijna) geen omzet (maakt niet uit hoeveel je in marketingcommunicatie investeert);
Tijd, energie en geld is verloren gegaan.

Start opnieuw en begin eerst om meer inzicht te krijgen in je doelgroep om te komen tot een oplossing
voor een belangrijk en urgent probleem.

Zo vermeed deze ondernemer deze valkuil
Samen met een klant is Mind for Marketing een totaal nieuw concept aan het ontwikkelen. Er bestaat niets
wat hier op lijkt in Nederland. Tijdens de ontwikkeling van het concept hebben we een aantal onderzoekjes
gedaan, zoals een aantal verkoopgesprekken met de doelgroep op basis van een simpele flyer. Er was nog
niets om te kopen, maar zo wisten we wel of de doelgroep serieus interesse had. En zo niet, waarom niet.

Vermijd jij deze valkuil?
Controleer of jij deze valkuil hebt vermeden. Vink af als je het echt hebt gedaan.
❏
❏

Ik heb objectief getest of mijn product een oplossing is voor een belangrijke taak of behoefte
Ik heb objectief getest of mijn product inspeelt op belangrijke winst- en/of
pijnpunten van de doelgroep
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Je oplossing sluit niet aan bij
hoe je doelgroep succes meet

Valkuil

2

Als je iets voor een doelgroep oplost, is het belangrijk dat het gebeurt op een manier
zodat de doelgroep het als een succes ervaart. Dit betekent vaak of dat het extra
voordelen met zich meebrengt om de taak met jouw oplossing te volbrengen of dat
het minder (moeite) kost. Denk hierbij aan de tijd, de energie, het geld dat het kost of
risico’s die de doelgroep loopt. Belangrijk is om concreet en precies te zijn.

Tesla als voorbeeld
Om een gewone auto te vervangen door een elektrische variant waren twee elementen cruciaal: het aantal
km dat mee gereden kan worden en het risico om met een lege accu te staan. Tesla wist dat de actieradius
en het netwerk van (snel)laadpunten cruciaal was om succesvol te zijn. Concreet hebben ze gekeken naar
het Amerikaanse woon-werkverkeer om tot de actieradius te komen en tot het netwerk van
(snel)laadpunten.

Deze valkuil vind je hier op de route

2

Wat gaat er mis als je in deze valkuil stapt?
▪
▪
▪

Het product voldoet niet aan de manier waarop de doelgroep zijn succes meet;
De technische specificaties van je product kloppen niet;
Doelgroep oriënteert zich wel op jouw product, maar haakt in deze fase af.

Onderzoek waarom de doelgroep niet voor jouw product kiest en verbeter je product op dit punt.

Zo vermeed deze ondernemer deze valkuil
Een voorbeeld vanuit Mind for Marketing: Bij ontwikkeling van nieuwe producten is succes voor de meeste
ondernemers een aantal verkopen van het uiteindelijke product. De precieze hoeveelheid vraag ik altijd aan
de ondernemer tijdens het kennismakingsgesprek. Ik vraag bijvoorbeeld: “Wanneer is onze samenwerking
voor jou succesvol? Hoeveel producten moeten er in de eerste 3 maanden verkocht worden?”. Hierdoor
heb ik ook gelijk een beeld bij de verwachtingen van mijn toekomstige klant.

Vermijd jij deze valkuil?
Controleer of jij deze valkuil hebt vermeden. Vink af als je het echt hebt gedaan.
❏
❏

Ik heb in kaart gebracht wanneer het probleem succesvol is opgelost voor de doelgroep
Ik heb getest of mijn product hier ruimschoots aan voldoet
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Een belangrijke voorwaarde
voor de klant is over
het hoofd gezien

Valkuil

3

Er zijn soms belangrijke randvoorwaarden waaraan je product moet voldoen, wil het
überhaupt gekocht worden, zoals veiligheidsvoorwaarden of kwaliteitseisen. Soms zijn er
trends en ontwikkelingen die voor klanten steeds belangrijker worden, omdat dit voor hun
klanten steeds belangrijker is. Dit worden voorwaarden waaraan jouw producten moeten
voldoen. Ook prijs of budget kan een belangrijke voorwaarde zijn, die je vergeet mee te
nemen in het proces.

Kantoormeubilair als voorbeeld
Het merendeel van het huidige kantoormeubilair is wel ergonomisch verantwoord, maar levert geen
bijdrage aan de vitaliteit van de medewerkers. Vitaliteit is een steeds belangrijker thema binnen bedrijven.
Het omslagpunt waarbij aan kantoormeubilair de voorwaarde wordt gesteld dat het bijdraagt aan de
vitaliteit van medewerkers komt elke dag dichterbij.

Deze valkuil vind je hier op de route

3

Wat gaat er mis als je in deze valkuil stapt?
▪
▪

Eén van specificaties van je product klopt niet. Dit kan ook de prijs zijn;
Bij de brede oriëntatie door de doelgroep wordt jouw product al snel niet meer meegenomen.

Onderzoek de gekozen alternatieven en bekijk wat zij gemeen hebben wat jouw product niet heeft.

Zo vermeed deze ondernemer deze valkuil
Eén van mijn klanten interviewde zijn klanten heel breed en concreet. Hij heeft hierdoor inzicht in de
thema’s die binnen het bedrijf van zijn klant en van hun klanten speelden. Hierdoor hadden we alle
mogelijke manieren om waarde toe te voegen in kaart: de vereiste, de verwachte, de gewenste en de
onverwachte. Deze inzichten zijn verwerkt in zijn nieuwe dienstverlening.

Vermijd jij deze valkuil?
Controleer of jij deze valkuil hebt vermeden. Vink af als je het echt hebt gedaan.
❏
❏

Ik heb breed onderzoek gedaan naar wat er speelt en wat mijn doelgroep belangrijk vindt
Ik heb getest of mijn product aan alle randvoorwaarden voldoet
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Vergeten je eigen kracht
toe te voegen aan het idee

Valkuil

4

Ondernemers weten meestal wel waarin ze zich (zo’n beetje) onderscheiden van de
concurrentie. Alleen vergeten ze die punten mee te nemen in de ontwikkeling van hun
nieuwe producten. De focus ligt helemaal bij de klant. Ze ontwikkelen een prima product
dat helemaal aansluit bij de behoeften van die klant. Alleen is dat product ook gemakkelijk
te kopiëren door concurrenten. Ze vergeten er namelijk hun eigenheid in te stoppen. Of
zoals het binnen Mind for Marketing genoemd wordt hun MERK-waardigheid.

Apple’s innovatiekracht als voorbeeld
Apple staat bekend om zijn innovatiekracht en simpel design. Veel mensen willen hierdoor direct het
nieuwste model. Zelfs als het eerdere model nog steeds goed functioneert. Het MERK-waardige
ontwikkelproces van Apple leidt tot MERK-waardige producten.

Deze valkuil vind je hier op de route

4

Wat gaat er mis als je in deze valkuil stapt?
▪ De concurrentie kopieert het;
▪ Je nieuwe product lijkt ongemerkt op dat van de concurrent;
▪ Hetgeen jij van de concurrentie kopieert, past niet bij je bedrijf en huidige klanten;

▪ Je mist de kans je product veel krachtiger, unieker en aansprekender te maken.

Pak de productkant van de waardepropositie erbij en bedenk vanuit elk van je merkwaarden hoe je dit
MERK-waardiger kan maken. De waardepropositie vind je bij de hulpmiddelen op bladzijde 18.

Zo vermeed deze ondernemer deze valkuil
Eén van de merkwaarden van Jessie van Loon van Business Blog School is: Do-it-Together. Met haar aanbod
onderscheidt ze zich van de vele Do-it-Yourself schrijfprogramma’s, maar ook van de Done-for-You
copywriting services. Jessie wil naast de klant staan, weten waar de klant ‘uithangt’ en waar hij vastloopt.
Bij haar online programma’s zitten daarom altijd Q&A sessies, een 1-op-1 sessie of een online
samenwerksessie. Zo speelt Jessie in op verschillende kenmerken van haar doelgroep. Haar klanten hebben
soms iemand nodig die ze helpt om vanuit een programma de vertaalslag naar hun eigen bedrijf te maken. En
soms hebben ze gewoon een stok achter de deur nodig. Samen met haar andere merkwaarden zorgt dit
ervoor dat Business Blog School een uniek aanbod heeft.

Vermijd jij deze valkuil?
Controleer of jij deze valkuil hebt vermeden. Vink af als je het echt hebt gedaan.
❏

Ik heb mijn product MERK-waardig gemaakt

9

Klantsegmenten zijn niet
goed uitgesplitst

Valkuil

5

Klantsegmenten zijn doelgroepen die op het specifiek moment een taak of behoefte
hebben. Bijvoorbeeld het gezin dat ’s avonds tijdens het televisie kijken zin heeft in iets
lekkers. Business-to-business (b2b) wordt een klantsegment vaak omschreven als een
bepaald type bedrijf, zoals bedrijven met 2 tot 50 medewerkers in de zakelijke
dienstverlening. Als je dat doet, dan trap je in deze valkuil. Voor b2b geldt dezelfde
definitie. Een goede omschrijving is bijvoorbeeld een financiële controller, die iedere
maand financieel moet afsluiten. Stel je hebt een idee voor een financieel systeem dat dit
makkelijk maakt. Dan is niet alleen de financiële controller een klantsegment. Ook de
inkoper, de ict-manager, de gebruikers van het systeem. Iedereen die betrokken is bij de
beslissing en het product uiteindelijk gebruikt, is een klantsegment.

,

Platform business als voorbeeld

Een platform business, zoals Spotify, Airbnb, Uber of Google. Dit zijn allemaal bedrijven met
bedrijfsmodellen die twee doelgroepen hebben. Voor elke doelgroep voegen ze op een andere manier
waarde toe. Het hele bedrijfsmodel werkt pas als je dit ook daadwerkelijk voor elkaar krijgt.

Deze valkuil vind je hier op de route

5

Wat gaat er mis als je in deze valkuil stapt?
▪ Binnen b2b: meer weerstand vanuit de klantorganisatie;

▪ Een klantsegment wordt niet meegenomen in het bedrijfsmodel. Hierdoor klopt het bedrijfsmodel,
de prioriteiten en activiteiten in het bedrijf niet.

In de loop der tijd is vaak wel duidelijk welk klantsegment vergeten is. Je loopt het risico dat het andere
klantsegment dan inmiddels is afgehaakt (zeker bij een platform het bedrijfsmodel is).

Zo vermeed deze ondernemer deze valkuil
PREP academie van Anita Meeuwsen is een levensacademie met een platform. De vraag naar online
cursussen op het gebied van lifestyle wordt ingevuld door coaches die hun expertise in een online cursus
willen aanbieden. De organisatie ondersteunt coaches om hun expertise om te zetten in een kwalitatief
goede online cursus en geeft toegang tot de doelgroep van de coaches. Voor particulieren biedt de
organisatie de mogelijkheid om voor een relatief laag bedrag te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.
Het afwisselende aanbod, de kwaliteit van de cursussen, maar ook de herkenbaarheid en consistentie zorgt
dat de particuliere doelgroep zich graag via PREP academie blijft ontwikkelen.

Vermijd jij deze valkuil?
Controleer of jij deze valkuil hebt vermeden. Vink af als je het echt hebt gedaan.
❏
❏
❏

Ik heb voor alle klantsegmenten een aparte waarde propositie
Alle klantsegmenten en bijbehorende waardepropositie staan in mijn business model canvas
Alle elementen die nodig zijn om de waarde te creëren voor de klantsegmenten
zijn opgenomen in het bedrijfsmodel
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Geen onderscheid tussen
hoofd- en bijzaken

Valkuil

6

Het verschil tussen hoofd- en bijzaken is belangrijk bij de ontwikkeling van nieuwe
producten. Te veel focus op bijzaken en het product kan ineens minder waardevol worden
of te duur. Bijvoorbeeld als je als hotel alle service wilt bieden die concurrenten ook
hebben en nog meer. Doordat je alles wilt doen, wordt het lastiger om echt te excelleren in
al deze service-elementen die je aanbied. Ze zijn echt niet allemaal even belangrijk voor je
doelgroep. Alleen door de hoofdzaken zeer scherp te krijgen, wordt het makkelijk om de
juiste keuzes te maken en prioriteiten te stellen.

Coolblue als voorbeeld
Coolblue is een bedrijf met helder (MERK-waardig) verhaal, naar binnen en buiten. Continue zijn ze bezig
om hun dienstverlening en processen te optimaliseren. Intern werken ze hard aan een cultuur die past bij
hun merkwaarden en hun visie en goede communicatie. Met als resultaat dat alle neuzen dezelfde kant op
staan. Medewerkers weten wat belangrijk is, kunnen zelfstandig keuzes maken en komen met
verbetersuggesties.

Deze valkuil vind je hier op de route

6

Wat gaat er mis als je in deze valkuil stapt?
▪
▪
▪
▪

Minder focus op de essentiële onderdelen van het product en bedrijfsmodel;
Meer versnippering in investeringen;
Te veel hooi op de vork;
Geen helder en logisch verhaal, waardoor er verkeerde keuzes worden gemaakt en er ruis in de
boodschap naar buiten ontstaat.

Een methode om dit te testen is om je product en bedrijfsmodel uit te leggen aan een ander. Als hij of zij
het kan navertellen, dat heb je deze valkuil waarschijnlijk wel vermeden.

Zo vermeed deze ondernemer deze valkuil
Mind for Marketing was samen met Manon de Jong-Vergeer van Pamba Bags aan de slag met het
fundament van haar bedrijf, waaronder haar merkwaarden en bedrijfsmodel. Sociale naaiateliers zijn key
partners binnen haar bedrijf. Aan de start van iedere samenwerking legt Manon aan de hand van de totale
business model canvas en haar merkwaarden uit hoe haar bedrijf werkt, wat ze zoekt en belangrijk is in de
samenwerking. Dit zorgt voor een heldere en prettige samenwerking tussen beide partijen.

Vermijd jij deze valkuil?
Controleer of jij deze valkuil hebt vermeden. Vink af als je het echt hebt gedaan.
❏
❏
❏
❏

Alleen de hoofdzaken staan in mijn waarde propositie
Alleen de hoofdzaken staan in mijn business model canvas
Alle elementen staan in verbinding met de andere elementen
Een buitenstaander kan het verhaal helder vertellen
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Niet nagedacht over de
klantrelatie

Valkuil

7

Iedereen weet wel dat klantrelaties belangrijk zijn. Bij de ontwikkeling van het product
wordt daar nog niet over nagedacht. Door dit wel te doen, kom je vaak tot waardevollere
dienstverlening voor de klant en meer rendement voor je bedrijf. Het is immers zowel voor
de klant als jezelf vaak interessanter om een continue dienstverlening aan te bieden dan
een eenmalig product.

HP inkt als voorbeeld
Het abonnement op inktcartridges van HP is hier een voorbeeld van. Dit is een abonnement op basis van
een vast aantal pagina’s je maandelijks print. Per maand betaal je hier een vast bedrag voor. Je ontvangt
automatisch een nieuwe inktcartridge als de oude leeg is. Deze gaat veel langer mee dan degene die in de
winkel te koop is. HP heeft zo ineens een directe relatie met de eindgebruiker, terwijl dit eerst via de
retailers en groothandels ging.

Deze valkuil vind je hier op de route

7

Wat gaat er mis als je in deze valkuil stapt?
▪ Afhankelijk van acquisitie;
▪ Je winstgevendheid is vaak een stuk lager.
Pak je business model canvas erbij en bedenk hoe klanten vanuit een ander verdienmodel langer klant
blijven. Vergeet niet hierna ook je waardepropositie aan te passen.

Zo vermeed deze ondernemer deze valkuil
Bij een dienstverlenend bedrijf lag de focus op één soort training. Als deze was afgelopen, liep de klant via
de achterdeur het bedrijf weer uit. Samen hebben we een nieuwe dienst en business model ontwikkeld,
waardoor klanten daarna een vervolgdienst kunnen aanschaffen in abonnementvorm. Hierdoor blijft er
een relatie met de klant bestaan en wordt de toegevoegde waarde die klanten ervaren groter. Het
behouden van klanten is even belangrijk geworden als het werven van nieuwe klanten.

Vermijd jij deze valkuil?
Controleer of jij deze valkuil hebt vermeden. Vink af als je het echt hebt gedaan.
❏
❏
❏

Alle klantsegmenten en klantrelaties staan apart in de business model canvas
Voor elk klantsegment weet ik op welke manier ik de klantrelatie aan ga en onderhoud
Ik heb gecontroleerd of een andere vorm van klantrelatie niet waardevoller is voor de klant en
mijn eigen business
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Klanten kunnen makkelijk
switchen

Valkuil

8

Klanten stappen zo over op een concurrent. Er zijn geen nadelen verbonden aan het
overstappen en klanten hebben ook geen extra voordeel doordat ze langer klant zijn.

Vattenfall als voorbeeld
Kijk bijvoorbeeld naar energiebedrijven. Buiten dat je soms gebonden bent aan een contract, zijn er geen
nadelen aan overstappen. Vaak ben je goedkoper uit. Vattenfall heeft nu de omslag gemaakt door vaste
klanten te belonen met een korting die oploopt naarmate je langer klant blijft.

Deze valkuil vind je hier op de route

8

Wat gaat er mis als je in deze valkuil stapt?
▪
▪
▪

Afhankelijk van acquisitie;
Lagere winstgevendheid;
Als de concurrentie klanten beter bindt, wordt je doelgroep steeds kleiner.

Bedenk zowel vanuit de waarde die je toevoegt als het bedrijfsmodel wat er verandert als je je richt op het
langdurig invullen van de behoefte van de doelgroep.

Zo vermeed deze ondernemer deze valkuil
Klantkennis is één van de voordeel waardoor klanten niet makkelijk switchen. Eén van mijn klanten maakt
hier handig gebruik van in zijn aanbod. Enerzijds bieden ze trainingen voor teams aan en individuele
coaching voor medewerkers. Vanuit de trainingen ontstaat soms de vraag naar coaching en vanuit coaching
ontstaat de vraag naar teamtraining.

Vermijd jij deze valkuil?
Controleer of jij deze valkuil hebt vermeden. Vink af als je het echt hebt gedaan.
❏
❏

In mijn bedrijfsmodel zitten barrières om over te stappen of voeg ik waarde toe naarmate
iemand langer klant is, waardoor overstappen minder aantrekkelijk wordt.
Ik heb onderzocht of we overstappen nog onaantrekkelijker kunnen maken door nog meer
waarde toe te voegen voor de doelgroep.
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De concurrentie doet
het beter

Valkuil

9

Hun eigen onderscheidende vermogen is voor sommige ondernemers de reden om niet
naar de concurrentie te kijken. Jouw klanten leven in een wereld met jou en je
concurrenten. Hun beeld op de wereld wordt hierdoor bepaald. Jij kan een uniek aanbod
hebben. Toch, als waarde/prijsverhouding ongunstig is ten opzichte van een concurrent
met een ander maar ook aantrekkelijk aanbod, heb je kans dat jouw product niet
succesvol is. De concurrent heeft een andere maar aantrekkelijkere
waarde/prijsverhouding, waardoor klanten hiervoor kiezen.

Airbnb als voorbeeld
Airbnb is een voorbeeld van een marktdisruptor: op een totaal andere manier de behoefte van de
doelgroep invullen én een nieuw verdienmodel in de markt zetten. Airbnb brengt de particuliere vraag en
aanbod op het gebied van overnachtingen bij elkaar. Veel hotels in het lagere prijssegment hebben last van
deze concurrent in hun omgeving.

Deze valkuil vind je hier op de route

9

Wat gaat er mis als je in deze valkuil stapt?
▪ Geen verkoop van jouw product;
▪ Geen verkoop meer van jouw product, na de reactie van de concurrentie.
Dit is niet snel opgelost. Leg jouw waardepropositie en bedrijfsmodel naast de belangrijke alternatieven.
Bedenk vandaaruit of er mogelijkheden zijn om je product en bedrijfsmodel te verbeteren of dat dit niet
haalbaar is.

Zo vermeed deze ondernemer deze valkuil
Samen met een ondernemer waren we zijn idee aan het ontwikkelen tot een concept. De doelgroep was
enthousiast. Uit concurrentieonderzoek bleek dat concurrenten voor een ander bedrijfsmodel hadden
gekozen. Ze boden niet dezelfde unieke waarde dan dit concept, maar boden op een ander aspect wel veel
meer gemak tegen een redelijke prijs. Door het concurrentieonderzoek, de kennis van de doelgroep (en
hun budget) bleek dat het concept aangepast moest worden om het succesvol te maken.

Vermijd jij deze valkuil?
Controleer of jij deze valkuil hebt vermeden. Vink af als je het echt hebt gedaan.
❏
❏
❏

Ik heb de bedrijfsmodellen van de belangrijkste alternatieven in kaart gebracht
Ik heb de aankoopintentie van mijn product onderzocht naast de concurrerende alternatieven
Ik heb de impact van de meest logische reacties van de concurrentie op mijn business
in kaart gebracht
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De klantreis niet
in kaart gebracht

Valkuil

10

Na het hele ontwikkelingstraject ben je blij dat je nieuwe product klaar is. Er wordt
vergeten dat de doelgroep een reis aflegt van bewustwording van zijn behoefte tot
aankoop van de oplossing. De klantreis wordt dit ook wel genoemd. De ene keer duurt
deze 2,7 seconden als iemand voor het schap van de supermarkt staat. De andere keer
gaat er maanden overheen, omdat er een hele groep bij betrokken is en het om een grote
investering gaat.

Kleine ondernemers als voorbeeld
Vooral kleine ondernemers willen nog wel eens met de deur in huis vallen: “Ik heb iets moois voor je. Het
kost x.”. Grote merken hebben als voordeel dat ze een grotere naamsbekendheid hebben en het
vertrouwen hebben binnen hun doelgroep. Als kleine ondernemers heb je dit eerst nodig, voordat je
doelgroep in beweging komt en klant wordt.

Deze valkuil vind je hier op de route

10

Wat gaat er mis als je in deze valkuil stapt?
▪
▪

Je verkoopt het product vooral aan de bekenden in de doelgroep;
Je activeert het onbekende deel van de doelgroep niet (en hier volgen dus geen verkopen uit).

Verdiep je in de buyers journey van je doelgroep met in elke stap een aansprekende boodschap die past bij
de behoefte van je doelgroep in deze fase van het aankoopproces.

Zo vermeed deze ondernemer deze valkuil
Medio maart 2021 komt de 2e editie van het boek “EET PUUR GELUK met Dymphina” uit. Samen met de
auteur Dymphina Jooren is bepaald welke oplossing haar boek biedt voor welke doelgroep. Voor wie ze het
meeste waarde toevoegt. Over deze doelgroep verzamelden we informatie en stippelden we hun zoektocht
van bewustwording tot aankoop uit met per fase de belangrijkste boodschap en medium. Samen met
specialisten per medium heeft Dymphina de communicatie-uitingen verder uitgewerkt.

Vermijd jij deze valkuil?
Controleer of jij deze valkuil hebt vermeden. Vink af als je het echt hebt gedaan.
❏
❏

Per klantsegment is een persona en de klantreis in kaart gebracht
Alle elementen in de klantreis zijn getest
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Geen afscheid genomen van
dingen die niet werken

Valkuil

11

Bonus valkuil

Dit is een soort magnetische valkuil die gedurende het hele proces in de buurt is. In het
hele proces is het informatie verzamelen en aannames toetsen. Op basis daarvan wordt
het product continu verbeterd. Soms zijn bepaalde elementen heel belangrijk voor
ondernemers, maar blijkt uit onderzoek dat de doelgroep er niet op zit te wachten. Het is
soms lastig om hier afscheid van te nemen. Eigenlijk ben je een beetje verliefd op die
elementen, waardoor je blind bent voor de werkelijkheid.

Better place als voorbeeld
Better place was een bedrijf die elektrische auto’s populair wilde maken in Amerika. Ze spendeerden $850
miljoen aan de voorbereiding en verkochten uiteindelijk niets. Alles was gebaseerd op hun eigen aannames
en niets was getest. Het bedrijf is dan ook failliet.

Deze valkuil vind je hier op de route

7

Wat gaat er mis als je in deze valkuil stapt?
▪ Je bouwt luchtkastelen. Je product sluit niet aan bij je doelgroep. Zonde van je tijd, energie en geld dat je
erin hebt gestopt.
Aannames testen en samenwerken met anderen die je hierop wijzen, is de manier om deze valkuil
te vermijden.

Zo vermeed deze ondernemer deze valkuil
Testen, testen, testen… niet alles tegelijkertijd uitwerken maar kleine stapjes zetten en aannames testen. De
rode draad die door het hele productontwikkelingsproces en dit boek loopt. Voor dit e-book bijvoorbeeld
zijn er 4 verschillende tests gedaan om na te gaan of er behoefte aan was, wat ondernemers het meest
interessant vonden om over te lezen of het boek waardevol was voor de doelgroep, etc.

Vermijd jij deze valkuil?
Controleer of jij deze valkuil hebt vermeden. Vink af als je het echt hebt gedaan.
❏
❏
❏

Alle aannames zijn getoetst
Bij (grote) twijfel of de inzichten kloppen zijn ze nogmaals getoetst met een
andere onderzoeksmethode
Alle inzichten vanuit onderzoeken zijn verwerkt in het product en/of het bedrijfsmodel
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Tips voor
onderweg
Nog één keer alle valkuilen op een rij

1.

Het probleem dat je oplost is niet belangrijk genoeg

2.

Je oplossing sluit niet aan bij hoe je doelgroep
succes meet

3.

Een belangrijke voorwaarde voor de klant is over het
hoofd gezien

4.

Vergeten je eigen kracht toe te voegen aan het idee

5.

Klantsegmenten zijn niet goed uitgesplitst

6.

Geen onderscheid tussen hoofd- en bijzaken

7.

Niet nagedacht over de klantrelatie

8.

Klanten kunnen makkelijk switchen

9.

De concurrentie doet het beter

10. De klantreis niet in kaart gebracht
11. Geen afscheid genomen van dingen die niet werken
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Tips voor onderweg
Laat je niet ontmoedigen door alle valkuilen op de weg. Het zijn er veel maar als je er bewust van bent,
ontwijk je ze makkelijker. Een nieuw product ontwikkelen is een avontuurlijk en leerzaam proces. Het geeft
energie om iets te ontwikkelen waar je doelgroep echt op zit te wachten en ook jouw onderneming het
nodige oplevert. Nog een paar tips om je onderweg naar een succesvol product te helpen.

Handige hulpmiddelen voor in je rugzak
Deze hulpmiddelen helpen je om meer structuur en overzicht te krijgen tijdens het
proces. Ze worden bij de valkuilen ook al een aantal keer genoemd.

De Value Proposition Canvas van Strategyzer zet je in om van je idee naar een productconcept te komen.
Het Business Model Canvas van Strategyzer om van het product concept een bedrijfsmodel te maken.
Om valkuilen te omzeilen is het juiste gebruik wel belangrijk.
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4 Tips om de valkuilen te vermijden

1.

Werk gestructureerd en stapsgewijs

Door stappen in je werkwijze aan te brengen, creëer je ook momenten van bezinning in
het proces. Hierdoor maak je bewust keuzes om te stoppen, de koers te wijzigen, in hetzelfde
tempo door te gaan of juist te versnellen. Door gestructureerd te werken is het makkelijker om
de valkuilen te vermijden.
2.

Controleer aannames

Een belangrijke manier om de valkuilen te vermijden is aannames te onderzoeken. Observeer klanten, test,
experimenteer en leer. Dit hoeft niet met complexe en dure onderzoeken. Veel aannames in het begin van
het proces kunnen met een simpele goedkope en effectieve manier gecontroleerd worden of ze kloppen.
3.

Ontwikkel samen

Zorg dat je een aantal personen met verschillende expertises betrekt bij het ontwikkelen van je nieuwe
product. Dit kunnen medewerkers zijn, maar ook leveranciers en klanten. In teamverband is het
makkelijker om elkaar te wijzen op blinde vlekken en verliefdheden. Ook out-of-the-box op zoek naar
nieuwe oplossingen en overwegen van andere bedrijfsmodellen gaat samen sneller en makkelijker. Zorg
wel dat er bij iedereen in het team dezelfde basiskennis is van productontwikkeling. Dit voorkomt
bijvoorbeeld verwarring over het gebruik van de hulpmiddelen (zie ook tip 4).
4.

Maak gebruik van een professional

Als het niet je dagelijkse business is, is het best lastig om een nieuw product te ontwikkelen. Laat je hierdoor niet
tegenhouden om van jouw idee een waardevol nieuw product te maken. Schakel een professional in!
Een paar voordelen hiervan op een rij:
●

●

●

De professional helpt je als procesbegeleider in één keer op de juiste manier door het proces en zorgt
dat de hulpmiddelen goed gebruikt worden. Hierdoor kom je als ontwikkelteam tot de juiste inzichten en
keuzes. Je vermijdt hierdoor al een heleboel valkuilen. Daarnaast wordt het team versterkt door de
kennis en ervaring van de professional.
De professional ontwerpt op een goedkope en effectieve manier tests om je aannames te controleren en
zorgt dat hierbij de juiste prioriteiten gesteld zijn. Hierdoor weet je of je op de goede weg zit, voordat je
meer tijd en geld investeert.
De professional daagt jullie als team uit om met nog betere oplossingen te komen en andere
bedrijfsmodellen te overwegen. Zo maak je jouw idee nog waardevoller, voor jouw klant en je
onderneming.

Kortom een professional inschakelen levert je tijdswinst, vermindert onzekerheid, bespaart op onnodige
investeringen door verkeerde keuzes onderweg en meer rendement na lancering op. Bovenal en dat is nog wel
het belangrijkste: waardevollere producten en bedrijfsmodellen. Zeker bij productontwikkeling dat het nodige
risico of investering met zich meebrengt, is de investering van de professional aan het eind van het traject al
terugverdiend.
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Wil je je verder verdiepen in het
productontwikkelingsproces?
Dan raad ik je de onderstaande boeken aan.
●
●
●
●
●

Waarde propositie ontwerp van A. Osterwalder, Y. Pigneur e.a.
Business model generatie van A. Osterwalder & Y. Pigneur
Businessideeën testen van D.J. Bland & A. Osterwalder
Ontwerp Betere Business van P. van der Pijl, J. Lokitz en L.K. Solomon
Het onoverwinnelijke bedrijf van A. Osterwalder, Y. Pigneur e.a.

Wil je je verder verdiepen in het
productontwikkelingsproces?
Mind for Marketing helpt ondernemers om een waardevol product te ontwikkelen, zowel voor de klant als
voor het bedrijf. Elk bedrijfsmodel dat wordt ontwikkeld, is zowel rendabel als schaalbaar. Door hier
dagelijks mee bezig te zijn, is Mind for Marketing bedreven om de valkuilen onderweg te vermijden. Zo
helpt Mind for Marketing ondernemers om samen een succesvol product te ontwikkelen.
Heb je twijfels over je eigen product, zit je vast of ben je benieuwd wat Mind for Marketing voor je kan
betekenen? Plan dan een afspraak in voor een concreet adviesgesprek over jouw idee. Tijdens dit gesprek
bespreken we:

●
●
●
●

Jouw idee voor je nieuwe product, dienst of
bedrijfsmodel
Vertel ik je gedetailleerd over het proces en de
belangrijkste valkuilen voor jou
Help ik je met praktisch en concreet advies
passend bij jouw idee en proces
En ontvang je minimaal 5 concrete tips
waarmee jij direct vooruit kan. Natuurlijk blijft
je idee en alle informatie die je deelt tussen ons.

Denk jij aan het eind van het gesprek, ik heb hulp nodig
om dit op de juiste manier aan te pakken. En ik zie dat
Mind for Marketing jou kan helpen om jouw idee om te
zetten in een succes. Dan doe ik je een aanbod hoe we
dit samen zouden kunnen doen.

Normaal kost zo’n gesprek
(inclusief vooroverleg,
voorbereiding en
uitwerking) bij Mind for
Marketing € 255 (excl. btw).
Als lezer van mijn e-book
ontvang je € 200 KORTING
en betaal je nog maar € 55
(excl. BTW).

De investering hiervoor ligt tussen € 15.000 en € 1.500
(excl BTW). Ik geef het eerlijk aan als ik het gevoel heb
dat Mind for Marketing niet degene is die jou hiermee
verder kan helpen.
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Over
Renate Manders-Lybeer SMP
Renate is gecertificeerd strategisch marketeer, gespecialiseerd in productontwikkeling
en bedrijfsstrategie. Ze heeft meer dan 20 jaar marketingervaring. In de afgelopen
jaren ontwikkelde ze samen met ondernemers tientallen nieuwe business concepten
en producten. Producten en business concepten die waardevol zijn voor klanten,
ondernemers en business partners.

Mind for Marketing
Mind for Marketing wijst kleine ambitieuze ondernemers als een navigatiesysteem de
weg om hun visie te realiseren. Stapsgewijs richting een wendbaar, waardevol en
toekomstbestendig bedrijf door inzichten en MERK-waardige handvatten.
Productontwikkeling is één van de elementen die hieraan bijdraagt.

Mind for Marketing
renate@mindformarketing.nl
mindformarketing.nl

