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Genereer terugkerende inkomsten  

in je bedrijf 
  
Het toevoegen van een continuïteitsaspect aan jouw bedrijfsmodel is niet alleen 
een makkelijke manier om je inkomsten te verhogen, maar ook om stabiliteit, 

voorspelbaarheid en consistentie in jouw inkomen te brengen. 
  
Er zijn veel verschillende modellen om uit te kiezen. Om ideeën op gang te 
brengen, moet je nadenken over de continuïteitsmodellen waarop je zelf een 

maand- of jaarabonnement hebt. 
  
Denk hierbij aan Spotify, Netflix, Mailchimp, tijdschriftabonnementen, hosting 

van je website, memberships, webinarprovider etc. 
  
Nu is het tijd om na te denken over hoe jij  dit in je eigen bedrijf kunt 

implementeren om terugkerende inkomsten te genereren. 
  
Denk hierbij aan een: 

•        Maandelijks of jaarlijks membership programma 
•        Jaarprogramma met maandelijkse betalingen 
•        Inner Circle Club 
•         Autoship (automatisch en met regelmaat sturen) van beautyartikelen 

  
Welke modellen zou jij in jouw businessmodel kunnen opnemen, naast het 
eenmalige? 
Hoe zou het eruit kunnen zien? 
Wat zou je aanbieden en hoeveel zou je vragen? 
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Verpak wat je verkoopt in een product of dienst voor een bepaalde periode. 
Probeer eerst een termijn van een jaar. 
Elke service kan worden omgezet in een jaarcontract, van ketelonderhoud tot 
juridisch advies. 
Bijna elk verbruiksartikel kan worden geleverd in een jaarvoorraad die elke 

week, maand of twee maanden wordt geleverd. Zo kun jij jouw vitamines, koffie 

of wijn kopen. 
  
Ook kan bijvoorbeeld een los cadeau worden omzet in een ‘cadeau-van-de-

maand’ dat kleur geeft aan de clubervaring. 
  
En tot slot, bied jouw product of dienst aan (tot opzegging) met periodieke 

facturering. Het zijn niet alleen verzekeringen en kranten die op die manier 
kunnen worden verkocht. 
  
Onthoud dat mensen niet willen dat waardevolle diensten of producten stoppen. 
  
Schrijf nu de namen op van je tien beste klanten en bied ze de volgende keer dat 

ze bellen of binnenkomen je favoriete volume-optie aan. 
  
Probeer jouw aanbieding ook eens uit op een tweede groep klanten die niet op 

jouw "excellente klanten" lijst staan - en vergelijk de resultaten van de beide 

lijsten. 
  
Welke hoeveelheid of frequentie zou deze geweldige mensen het beste 

eindresultaat opleveren en de grootste stimulans om meer te kopen? 

 
 

 

 
 

 

 


