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Wie drinkt er wel eens 
Nespresso?



Wat is er 
bijzonder 
aan 
Nespresso? 

En wat 
niet?

Wel bijzonder

Cupjes in plaats van een pak

Nespresso apparaat

George Clooney

De prijs

…

Niet bijzonder

Het is (lekkere) koffie, 

zoals we die al kenden.

…



Programma

Wie drinkt er Nespresso?

Waarom willen denken als een 
Nightmare Competitor?

Wat is er zo bijzonder aan Tesla, en 
waarom?

Wat betekent dit voor jou en jouw 
organisatie? Wat kan JIJ doen?



De Nightmare Competitor
Wat is het?

Waarom is het relevant?



Wat kun je ermee? Waarom is het relevant?
Denken en doen als een 
innovatieve (nieuwe) toetreder

Zwarte zwanen vinden en daar 
je strategie op aanpassen

Ontdek wat jouw oneerlijke 
voordeel wordt, en wat je 
daarvoor gaat laten

Corona zorgt voor vernieuwing, 
maar wat als Corona er niet meer is?

Nieuwe cliënten met nieuwe 
zorgvragen, hoe pas je daar je 
aanbod op aan?

Zelf bepalen waar de zorg 
naartoe gaat, en wat heb je 
daarvoor nodig?

NIGHTMARE COMPETITOR



Programma

Wie drinkt er Nespresso?

Waarom willen denken als een 
Nightmare Competitor?

Wat is er zo bijzonder aan Tesla, en 
waarom?

Wat betekent dit voor jou en jouw 
organisatie? Wat kan JIJ doen?



Tesla

Model S
Model 3
Model X
Model Y



De trucs van de Nightmare Competitors

5 types

1. Unieke waarde
2. ZAAS (Zorg as a service)
3. Keuze
4. Ultieme behoefte
5. Doelgroep

De aanpak

Stap 1: kies een type

Stap 2: bepaal de 
doelgroep

Stap 3: creëer het 
oneerlijke voordeel



Business radar 
als hulpmiddel

AANBOD

WAARDE CREATIE

LEVERANCIERS

GEBRUIK

VERDIENMODEL

BELOFTE / GEWETEN

NIEUWE WAARDE



Een voorbeeld 
van Tesla

DIT DOEN ZE NIEUW:
Batterij schaalvoordeel
Oplaadnetwerk

DIT DOEN ZE NIET:
Dealerships



Programma

Wie drinkt er Nespresso?

Waarom willen denken als een 
Nightmare Competitor?

Wat is er zo bijzonder aan Tesla, en 
waarom?

Wat betekent dit voor jou en jouw 
organisatie? Wat kan JIJ doen?



Type 6: Corona

Welke verandering in jouw businessmodel wil je 
behouden?

En waar verlang je terug naar het ‘oude normaal’?



Dit kan jij doen
Enthousiast geworden? 

App naar mij (Herre) op 0618473651

Dan bel ik je volgende week.

Laat je inspireren door de Nightmare
Competitor

Een mix tussen de methode en je eigen 
praktijk

Je eigen organisatie met gelijkgestemden 
op zijn kop zetten

PROEVEN | WEBINAR VERVOLG

UITDAGEN(D) | WORKSHOP

REVOLUTIE | IN HUIS

AANBOD



RECAP

RECAP 1

RECAP 2

RECAP 3

Nespresso is gewoon koffie

De methode Nightmare Competitor
stimuleert denken en doen als een 
nieuwe toetreder

Innovatie zit in het businessmodel, niet in 
de techniek



Meer informatie?

www.vreelandgroep.nl/nmc

http://www.vreelandgroep.nl/nmc

