VALUE MAP

FIT

KLANTPROFIEL

De value (Propositon) Map beschrijft

Je bereikt ‘Fit’ wanneer je Value Map en je

Het klant(segment)proﬁel beschrijft

gestructureerd en gedetaileerd de kenmerken

klantproﬁel samenkomen – wanneer je pro-

gestructureerd en gedetailleerd een speciﬁek

van een speciﬁeke waardepropositie in je

ducten en diensten pijnverzachters en voor-

klantsegment in je businessmodel. Het deelt de

businessmodel. Het deelt je waardepropositie

deelverschaffers opleveren die overeenstem-

klant op in taken (jobs), pijnpunten (pains) en

op in producten en diensten, pijnverzachters

men met een of meer taken, pijnpunten en

voordelen (gains).

(painrelievers) en voordeelverschaffers

voordelen die belangrijk zijn voor je klant.

(gain creators).

VOORDELEN

VOORDEELVERSCHAFFERS

Klantvoordelen beschrijven de resultaten en
de voordelen waar je klanten naar op zoek
zijn. Sommige voordelen zijn een vereiste,
worden verwacht of zijn gewenst door
klanten en andere zullen hen verrassen.
Voordelen kunnen een functioneel nut
of sociaal gewin inhouden, of leiden tot
positieve emoties of kostenbesparingen.

Voordeelverschaffers beschrijven hoe jouw producten en diensten voordelen voor je
klanten creëren. Zij beschrijven expliciet hoe je van plan bent om de resultaten en voordelen te realiseren die klanten verwachten, wensen of die hen zouden verrassen. Dat is
inclusief functioneel nut, sociale voordelen, positieve emoties en kostenbesparingen.

This is a list of all the Products

KLANTTAKEN

PRODUCT

and Services a value proposition

Taken beschrijven de dingen die je klanten
proberen te doen in hun werkzame of
persoonli-jke leven. Klanttaken kunnen de
taken zijn die zij proberen uit te voeren en
af te ronden, de problemen die zij proberen
op te lossen, of de behoeften waarin zij
proberen te voorzien.

MARKET

is built around.

FIT

PIJNPUNTEN

PAIN RELIEVERS
Pijnverzachters beschrijven hoe jouw producten en diensten precies de pijnpunten van
je klanten verzachten. Zij beschrijven expliciet hoe je van plan bent om een aantal van de
dingen die jouw klanten dwarszitten te verzachten of te elimineren voor, tijdens of nadat zij
hebben geprobeerd een taak te vervullen of wanneer zij zijn verhinderd om dat te doen.

Pijnpunten zijn die dingen waar je klanten zich aan
ergeren voor, tijdens en na het uitvoeren van een
taak of die hen zelfs verhinderen om die taak uit te
voeren.

