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Een prijsstudie helpt om de volgende vragen te 

beantwoorden
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Hoeveel meer/minder 

verkoopvolume levert een 

prijsaanpassing ons op?

Wat is het effect op omzet en 

bruto marge als we de prijzen 

voor ons product aanpassen?

Welke kenmerken spelen voor 

klanten de belangrijkste rol bij 

de aanschaf van …?

Welke prijs zijn klanten bereid te 

betalen voor …?



Value based pricing biedt kans voor optimalisatie
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Kans voor
optimalisatie

Cost plus pricing Value based pricing

▪ Value based pricing is een prijsstrategie waarbij de prijs

primair wordt bepaald op basis van de waarde die de

doelgroep percipieert in het product

▪ Een product of dienst is in te delen in product benefits,

service benefits en brand benefits. De som van de

waarde van benefits verantwoordt een bepaalde prijs

▪ Value based pricing biedt hiermee kans voor

optimalisatie die met cost plus pricing onzichtbaar blijft

▪ Maar wat is de waarde van uw product of dienst?

▪ Flowresulting ontwikkelde het Value Based Pricing

Model om bedrijven op een intuïtieve en concrete

manier te helpen om waarde te identificeren en value

based pricing te implementeren



Tegen welke prijs zet ik mijn product of dienst af?
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Value Based Pricing Model Prijs

Huidige prijs is de eigen 

prijspositie ten opzichte van de 

gemiddelde prijs in de markt

Apple vraagt in dit voorbeeld een 

hogere prijs dan Samsung en Huawei. 

Maar biedt Apple ook meer waarde 

die in de ogen van de consument een 

hogere prijs rechtvaardigt?
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Wat is de waarde van mijn product of dienst?
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Bereidheid tot betalen
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Value Based Pricing Model

Bereidheid tot betalen (% t.o.v. marktgemiddelde)

Bereidheid tot betalen is de 

optelsom van de waarde die klanten 

toekennen aan verschillende 

productkenmerken (bijv. merk, 

grootte display, openingstijden)

Apple biedt in dit voorbeeld meer 

waarde dan Samsung en Huawei. 

Consumenten zijn bereid 20% 

meer voor Apple t.o.v. andere 

aanbieders te betalen.



Value Based Pricing Model geeft inzicht in 

prijs/waarde verhouding
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Bereidheid tot betalen Prijs
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‘Optimal Value Line’: bereidheid tot 

betalen en prijs in balans



Value Based Pricing Model vormt de basis voor de 

prijsstrategie (1/2)
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Value Based Pricing Model

Bereidheid tot betalen (% t.o.v. marktgemiddelde)

▪ Value based pricing is een benadering van prijsstrategie

waarin de gepercipieerde waarde van een product leidend

is in het stellen van prijzen

▪ Het Value Based Pricing Model confronteert de bereidheid

tot betalen voor een product met de huidige prijs

▪ De ‘Optimal Value Line’ representeert de optimale balans

tussen bereidheid tot betalen en de werkelijke prijs

▪ De bereidheid tot betalen wordt bepaald op basis van

Conjoint Analyse

Toelichting
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‘Te goedkoop’

De waarde die de 

doelgroep toekent 

aan het product 

is hoger dan de 

prijs.

‘Te duur’

De waarde die de 

doelgroep toekent 

aan het product 

is lager dan de 

prijs.



Value Based Pricing Model vormt de basis voor de 

prijsstrategie (2/2)
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Value Based Pricing Model

Bereidheid tot betalen (% t.o.v. marktgemiddelde)

Toelichting
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Prijs en waarde voor Apple zijn 

in dit voorbeeld niet in balans.

Dit komt met name door de 

hoge bereidheid tot betalen 

voor het merk en de 14 MP 

camera (zie figuur 2).

Een prijsverhoging resulteert in 

een betere prijs/waarde 

verhouding bij relatief weinig 

volumeverlies (zie figuur 3).

+10%



Op maat gemaakt simulator tooling geeft inzicht in…
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…hoeveel meer/minder 

vraag een prijsaanpassing 

oplevert

…de volume verandering 

per marktdeelnemer

…de impact van het toevoegen 

of wegnemen van waarde op 

omzet en bruto marge
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Referenties: flowresulting heeft ruime ervaring met 

value based pricing vraagstukken
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Welke prijswijziging draagt bij aan volume én 

rendement van zowel dealer als importeur?

Wat is de impact van gratis vervangend vervoer? 

Welke prijspromotie is het meest effectief?

Welke manier van beleggen sluit het beste aan bij 

onze klantgroepen? Hoeveel zijn verschillende 

klantgroepen bereid om te betalen voor 

persoonlijke dienstverlening?

Met welke catalogusprijs voor onze trucks 

bereiken we een marktaandeel van x%?

Met welke productaanpassingen groeien wij t.o.v. 

onze top 3 concurrenten? Moeten we inzetten op 

gewicht, materiaal of garantie? 

NPS Cijfer: 10

“Pragmatisch, onderzoek met kop & duidelijke staart, 

meedenkers, inspirerend, inhoudelijk sterk. Typisch flow: 

Inleving, pragmatisch, vakkundig, sympathiek.”

NPS Cijfer: 8

NPS Cijfer: 9

Resultaat opdrachtgever: significante inkoopkorting bij OEM

NPS Cijfer: 9

“Informele sfeer waar gelachen mag worden maar waar 

altijd geleverd wordt. Vaak meer dan gevraagd. The extra 

mile is erg prettig!”
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