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GEAR UP IS VOOR ONDERNEMERS EN 
MANAGERS DIE EEN NIEUWE ONDERNEMING 

WILLEN STARTEN OF MEER WILLEN HALEN 
UIT EEN BESTAANDE BUSINESS.

GEAR UP HELPT JE NIEUWE MARKTEN 
TE CREËREN OF BESTAANDE 

TE ONTREGELEN.
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GEAR UP
BRENG JE BUSINESSMODEL 

IN DE HOOGSTE VERSNELLING

JONAS KJELLBERG
LENA RAMFELT

TOM KOSNIK
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ZIE HIER: HET 
GEAR UP-MODEL!

K� NTEN 12

VERRUKKING 30

K� NTENWERVING 48

BUSINESSMODEL 68

PARTNERS 84

CONCURRENTEN 100

GA INTERNATIONAAL 1 1 6

TEAM 1 2 8

REALITEITSCHECK 1 4 2

SYNC JE VERSNELLINGEN 1 5 4
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SOMMIGE 
BEDRIJVEN 

SLAGEN, 
ANDERE 

MISLUKKEN
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Als je van plan bent om werk te maken van een nieuwe zakelijke 

kans of om een bestaande onderneming verder uit te bouwen, zit je 

misschien nog met wat vragen. Gear up kan die vragen beantwoor-

den. Het is een handleiding die je kunt gebruiken om te bepalen 

welk van de nieuwe ideeën die je hebt, de meeste kans van slagen 

heeft. Je kunt dit boek ook gebruiken om te beslissen of je verder 

wilt met je huidige initiatief of dat je het terzijde wilt schuiven en 

liever iets op touw zet dat groter en beter is dan je ooit voor moge-

lijk had gehouden.

Gear up biedt geen oplossingen voor specifi eke problemen. Het is 

eerder een raamwerk dat je kunt gebruiken om te ontdekken wat er 

in jouw geval nodig is. Jouw antwoorden op de vragen die in iedere 

versnelling aan bod komen, zullen een uniek resultaat opleveren, 

jouw eigen strategie op maat. Beschouw dit boek als je personal 

trainer. Het stelt je in staat een trainingsprogramma op te zetten 

dat is gebaseerd op de doelen die jij jezelf hebt gesteld, maar de 

uren in de sportschool zul je er wel zelf in moeten stoppen. Het 

boek vertelt je dan wel dat je push-ups moet doen, maar zal ze niet 

voor je uitvoeren. Als je je aan het programma houdt, zal je toewij-

ding zeker worden beloond. Gaandeweg zul je leren hoe je je waar-

devolste middelen – je relaties, talent, tijd en geld – moet inzetten.

Gear up laat ondernemers van nieuwe ondernemingen en managers 

van bestaande grote en kleine organisaties over de hele wereld zien 

welke ideeën de moeite waard zijn om verder te ontwikkelen. Als je 

eenmaal voor een zakelijk initiatief hebt gekozen, helpt dit boek je 

een nieuwe markt te creëren of een bestaande op zijn kop te zetten.

Ondernemers en wetenschappers hebben voor Gear up hun krach-

ten gebundeld, en iedere aanbeveling in dit boek is in de praktijk 

beproefd door ondernemers van over de hele wereld. Gear up is 

ook een waardevolle kennisbron voor studenten. De wetenschappe-

lijke basis voor het Gear up-model werd gelegd aan de Harvard 

Business School en Stanford University en het boek wordt momen-

teel al voorgeschreven op Stanford en de Handelshogeschool van 

Stockholm.

INLEIDING

HOE KOMT HET DAT SOMMIGE ZAKELIJKE IDEEËN VOLLEDIG TOT BLOEI KOMEN EN DAT ANDERE EEN 

� NGZAME DOOD STERVEN? OP WELKE ONDERDELEN MOET JE FOCUSSEN ALS JE EEN NIEUW IDEE 

UITWERKT OF EEN BESTAAND CONCEPT AANSCHERPT? WAT IS HET ALLERBE� NGRIJKSTE ELEMENT 

DAT ABSOLUUT MOET KLOPPEN ALS JE WILT DAT JE ONDERNEMING EEN SUCCES WORDT? (PAS OP: 

DEZE � ATSTE WAS EEN STRIKVRAAG!)
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EERST IS ER VERWARRING
Een nieuw zakelijk idee uitwerken brengt je meestal in verwarring. 

Je weet niet welke kant het op zal gaan, het risico lijkt enorm en 

het idee slaat misschien niet eens aan. Je wilt het testen, maar je 

weet niet zeker of je het lef en het geduld hebt om het uit te pro-

beren en er bestaan geen sluiproutes.

DAN KOMT DE STRUCTUUR
Maar dat is de aard van het beestje. Zoals Winston Churchill ooit 

zei: ‘Succes betekent mislukking op mislukking meemaken zonder 

je enthousiasme te verliezen.’ Sterker nog, veel ondernemers 

vinden die eerste sprong in het diepe van een nieuwe onderneming 

het leukste gedeelte van het proces. Dus, vat de koe bij de horens! 

Gear up begeleidt je bij het ontwikkelen van je zakelijk initiatief 

door je te helpen een strategie te formuleren die uitgaat van klan-

tenwerving. Als je eenmaal met het programma bezig bent, zul je 

zien dat zich te midden van alle verwarring wel degelijk een onder-

steunende structuur bevindt en zal de weg naar het succes zicht-

baar worden.
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Welke versnellingen heb je dan nodig om ervoor te zorgen dat je 

onderneming vaart krijgt? Het zijn er negen en ze komen overeen 

met de meest cruciale elementen die nodig zijn om een veelbelo-

vend bedrijf neer te zetten. De versnellingen staan voor Klanten, 

Verrukking, Klantenwerving, Businessmodel, Partners, Concurrenten, 

Ga internationaal, Team en Realiteitscheck. Je moet alle versnellin-

gen langsgaan en ervoor zorgen dat de tandwielen soepel in elkaar 

grijpen. Als je dat hebt gedaan en je merkt dat je nog steeds niets 

liever wilt dan je klanten van hun pijn afhelpen, dan weet je dat je 

zakelijk idee de moeite waard is om uit te voeren.

Zo werkt het: je hebt klanten nodig – meestal een heleboel – en de 

klanten die je wilt aantrekken zijn degenen die een bepaalde ‘pijn’ 

hebben waar ze met jouw product of service van af kunnen komen. 

Om dat te bereiken moet je op zoek gaan naar een unieke verruk-

king: iets geweldigs waardoor jouw product zich onderscheidt van 

het aanbod van je concurrenten. Maar dat is niet alles! Je hebt 

ook een methode nodig om klanten te werven en een duurzaam 

businessmodel. Deze drie versnellingen – Verrukking, Klantenwer-

ving en Businessmodel – vormen samen je verkoopformule.

Als je bedrijf begint te groeien, zul je hoogstwaarschijnlijk op zoek 

moeten naar de juiste partners. En aangezien je jouw onderneming 

niet in een vacuüm opzet, zul je ook te maken krijgen met concur-

renten die misschien geharder zijn dan jij, meer ervaring en een 

groter budget hebben dan jij. Zodra je onderneming echt een vlucht 

neemt, kun je de wereld in trekken en klanten over de hele wereld 

van hun pijnen afhelpen. De hekkensluiter – maar minstens even 

belangrijk – is je team, dat de sleutel is tot vernieuwing en prestatie 

en dat andere bedrijven in alle versnellingen zal moeten uitdagen.

Mensen met uitzonderlijk talent die in staat zijn om te presteren 

zullen het kloppend hart van je bedrijf worden; zonder hen zul je 

het niet ver schoppen. Zorg er alleen van tijd tot tijd voor dat je een 

realiteitscheck uitvoert om op het rechte pad te blijven.

Klaar voor de start? Af! We beginnen met de bestaansreden voor je 

hele strategie: klanten.

INLEIDING

GEEF VORM AAN JE ZAKELIJK IDEE

Binnenwerk Gear Up! zwart   10Binnenwerk Gear Up! zwart   10 15-09-14   15:5415-09-14   15:54



11

Binnenwerk Gear Up! zwart   11Binnenwerk Gear Up! zwart   11 15-09-14   15:5415-09-14   15:54



12

KLANTEN
OM EEN NIEUWE MARKT TE CREËREN 
OF EEN BESTAANDE TE ONTREGELEN, 

HEB JE K� NTEN NODIG
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ALS JE NIET MET ZE MEE 
KUNT RIJDEN, KUN JE OOK 
NIETS AAN ZE VERKOPEN
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HEB JIJ DE OPLOSSING VOOR EEN PROBLEEM?
Wat is de ‘reason to be’, de bestaansreden van jouw bedrijf? Om 

een bedrijf op te zetten zul je een probleem moeten oplossen. Dat 

probleem hoeft echt niet een gigantische uitdaging te zijn, maar 

jouw bedrijf moet bestaan om de simpele reden dat er een groep 

mensen is die voor dit probleem een oplossing wil – en jij hebt die 

oplossing. Vaak klinkt een idee geweldig als erover wordt gesproken 

in een vergaderkamer of wanneer het wordt gepresenteerd in een 

ondernemingsplan maar leidt het uiteindelijk tot niets omdat het 

product geen korte metten maakt met iemands pijn.

Die pijn is een probleem of een kwestie waar de klant last van 

heeft. Pijn kan als volgt worden omschreven: ‘Ik ben hier te veel 

tijd aan kwijt’ of ‘Ik betaal hier te veel voor’ of ‘Dit is te ingewik-

keld’ of zelfs gewoon ‘Dit is niet leuk!’. De genezing is datgene wat 

jij biedt om de pijn te verzachten – hoe jij ervoor zorgt dat iets 

minder tijd, minder geld of minder moeite kost of minder saai is.

Soms ervaren de klant en de eindgebruiker de pijn anders. (Nota 

bene, ze zijn niet noodzakelijkerwijs dezelfde persoon. De klant is 

degene die voor het product betaalt. De eindgebruiker is de persoon 

die het product daadwerkelijk gebruikt.) Daarom is het belangrijk 

dat je precies weet waar de pijn zit.

HOE WEET JE WAT VOOR JOU 
EN JOUW BEDRIJF WERKT?
Teneinde de pijn van je potentiële klanten te ontdekken en om uit 

te vinden of jouw idee voor een nieuw product goed is, zul je je 

buiten je veilige kantoor moeten begeven. Inderdaad: je zult de 

deur uit moeten en je toekomstige klanten moeten opzoeken. Maar 

hoe weet je welke personen je moet benaderen? Je zult ze niet 

vinden door hier en daar een ongemakkelijk babbeltje te maken 

naar aanleiding van zomaar wat gegevens die je  ergens op internet 

bij elkaar hebt geharkt. En mensen per e-mail bedelven onder 

enquêtes met open vragen zijn eenvoudigweg een verspilling van je 

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: IEDER BEDRIJF HEEFT K� NTEN NODIG; ZONDER K� NTEN GEEN SUCCES. 

MAAR ALS JE HEN VOOR JE WILT WINNEN, ZUL JE MOETEN SNAPPEN WAT ZE WILLEN. WAT IS HUN 

ONDERLIGGENDE ‘PIJN’? WELK PROBLEEM OF WELKE BEHOEFTE KAN JOUW BEDRIJF VOOR HEN 

OPLOSSEN OF BEVREDIGEN? JE MOET GEDREVEN ZIJN OM OP ZOEK TE GAAN NAAR DATGENE WAT HUN 

PIJN ZAL VERZACHTEN EN JE ZULT BEREID MOETEN ZIJN VERDER TE KIJKEN DAN JE NEUS � NG IS WIL 

JE DE BEST MOGELIJKE OPLOSSING KUNNEN BEDENKEN.

KLANTEN
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waardevolle tijd. Je zou natuurlijk kunnen kiezen voor de recht-

streekse benadering en gewoon aan iemand kunnen vragen wat hij 

nodig heeft. Als je geluk hebt, zal hij je dat vertellen. Veel vaker 

echter zullen je potentiële klanten maar een vaag idee hebben dat 

er iets niet klopt en zullen ze niet in staat zijn om precies te benoe-

men wat hen gelukkig zou maken. Henry Ford zei ooit: ‘Als ik aan 

mensen had gevraagd wat ze wilden, dan hadden ze geantwoord: 

“Snellere paarden”.’

COMMUNICEER MET JE KLANTEN
De beste manier om je potentiële klanten te leren kennen en te 

ontdekken wat hun pijn is, is door te observeren, te participeren en 

te communiceren. Leer aantekeningen maken en conclusies trek-

ken. Je zou er misschien uit kunnen opmaken dat mensen iets op 

een slimmere, snellere, makkelijkere, goedkopere of leukere manier 

zouden kunnen doen. Probeer het maar eens! Ga op een bankje in 

het park zitten en kijk gewoon naar de potentiële klanten die pas-

seren: wat doen ze en waar hebben ze hun aandacht bij? Welke 

gadgets, gebruiksvoorwerpen en uitrusting hebben ze bij zich? Doen 

ze iets alleen of in een groep? Dit soort excursies zullen belangrijke 

informatie onthullen over je potentiële klanten en hun pijn. Zoals 

een woordvoerder van Harley-Davidson ooit zei: ‘Als je niet met ze 

mee kunt rijden, kun je ook niets aan ze verkopen.’
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Dus leer hoe je moet rijden! Maak een prototype, trek eropuit en 

verkoop dat ding! Zorg er vervolgens voor dat je aangepaste versies 

maakt: hoe meer feedback je krijgt op verschillende uitvoeringen, 

hoe sneller je erachter zult komen of jouw product een pijn kan 

wegnemen. Praten met je potentiële klanten en een prototype aan 

ze verkopen is vele malen effi ciënter dan maar urenlang in vergade-

ring zitten, op een whiteboard tekenen en roepen hoe fantastisch je 

product gaat worden. Bovendien zul je veel te weten komen over 

waarom klanten om te beginnen al zouden overwegen om je pro-

duct te kopen – misschien niet eens om de reden waarom jij het 

verkoopt! Ze zullen je ideeën ter verbetering aandragen en je zult in 

rap tempo weten wat ze er prettig en niet prettig aan vinden. Lan-

ceer die eerste versie snel!

Apple doet het nog steeds zo, de ontwerpers van Volvo ook en de 

oprichter van IKEA krijgt er ook nog steeds een kick van – van het 

communiceren met klanten wel te verstaan. Maar het wordt steeds 

moeilijker om potentiële klanten (en eindgebruikers) over te halen 

om tijd te stoppen in het bekijken van een nieuw product. Om te 

beginnen kan het al heel lastig zijn om hun aandacht te trekken. En 

als je hun aandacht hebt, kom je erachter dat de meeste mensen 

een volle agenda hebben; ze zitten misschien helemaal niet te 

wachten op verandering, ze willen niet afwijken van hun routine om 

te doen wat jij graag van ze zou willen. Een dag telt maar 1440 

minuten en ze hebben het al zo druk met werken, reizen, eten, 

sporten, gesprekken voeren, het huishouden doen, uitgaan – en wie 

weet ook nog een beetje slapen. Op de een of andere manier zul je 

je potentiële klanten ervan moeten overtuigen dat wat ze nu 

hebben niet goed genoeg is en dat het de moeite waard is om heel 

even de tijd te nemen – en als je geluk hebt te kiezen – voor het 

geweldige alternatief dat jij aanbiedt. Maar hoe lastig het ook mag 

zijn om het gedrag van je klant te veranderen, het is niet onmoge-

lijk. Bedrijven die deze uitdaging aangaan staan meestal bekend als 

veelbelovende maar risicovolle bedrijven.

Je hoeft echter niet per defi nitie die weg in te slaan. Er zijn twee 

alternatieven voor het veranderen van het gedrag van je klant. Pro-

beer allereerst om het product om te wisselen. Als je klant al in een 

auto rijdt, waarom zou je hem dan niet een andere aanbieden? Het 

gedrag van je klant verandert er niet door (hij rijdt nog steeds in 

een auto) maar hij kiest wel voor een ander product: het jouwe!

De tweede mogelijkheid is dat je je klant een product aanbiedt dat 

hem meer oplevert dan hij had verwacht. De eerste mobiele tele-

foons, bijvoorbeeld, zorgden ervoor dat mensen vierentwintig uur, 

zeven dagen per week bereikbaar en dus met elkaar verbonden 

waren – een fantastische doorbraak in de communicatie! Tot de 

smartphones kwamen. Nu kunnen mensen hun telefoon niet alleen 

gebruiken om iemand op te bellen, ze kunnen ook hun e-mails 

checken, naar muziek luisteren en spelletjes spelen ongeacht waar 

ze zijn of wat ze op dat moment aan het doen zijn. Dat is pas toe-

gevoegde waarde!

KLANTEN
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HOE DE K� NT 
HET BESCHREEF

WAT DE FABRIEK 
BOUWDE

HOE DE VERKOPER 
HET VERKOCHT

WAT DE K� NT ERVOOR 
MOEST BETALEN

HOE DE PROJECTLEIDER 
HET BEGREEP

WAT DE K� NT 
ECHT NODIG HAD

Let op! Bouw geen auto als je klant eigenlijk een fi ets nodig heeft.
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G WIE ZIJN JE KLANTEN?
VOELEN ZE ALLEMAAL DEZELFDE PIJN? 
BESCHRIJF ZE KORT IN DE LIJSTEN HIERONDER.

MIJN K� NTEN ZIJN:

Ter inspiratie: ‘Surfers’
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Let op! 
Hoeveel klantgroepen heb 
je precies? Hoe verschillen 

ze van elkaar?

SEGMENTEER JE K� NTEN:

Ter inspiratie: 
‘Hippies’

Ter inspiratie: 
‘Professionals’

Ter inspiratie: 
‘Managers’

Ter inspiratie: 
‘Plaatselijke bewoners’

Ter inspiratie: 
‘Surfers kun je onderverdelen 
in kleinere segmenten, zoals 
“longboarders”.’

Ter inspiratie: 
‘Kinderen’
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‘ONDERNEMEN IS SIMPEL. UITEINDELIJK 
DRAAIT HET ALLEMAAL OM WINNEN.’

Zet je reis voort op

W W W.G E A R U PV E N T U R E S .CO M
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