
Nightmare Competitor
Starterspakket
Dit kun jij doen!



Nightmare Competitor

In de workshop Nightmare Competitor heb je kennis kunnen maken met deze andere manier 
van kijken naar innovatie. We hebben je laten zien dat innovatie meer is dan alleen de nieuwe 
techniek. Om het echt vast te houden zijn aanpassingen in de manier van werken en je 
businessmodel nodig. De methode Nightmare Competitor helpt jou hierin stappen te zetten. 
Door te onderzoeken wat je radicaal anders kan doen, vind je jouw oneerlijke voordeel. Klinkt 
dat iets wat vaag maar toch ook interessant? Doe met ons een workshop en laat je verassen 
door de resultaten!

Dit starterspakket bevat informatie hoe je zelf aan de slag kunt gaan met een workshop 
Nightmare Competitor en hoe je met ons aan de slag kunt.



Hulpmiddelen om zelf aan de 

slag te gaan



Werkwijze Nightmare Competitor

Het stappenplan:

Stap 1: Laat je inspireren door andere Nightmare Competitors

In de workshop heb je al kennis gemaakt met Nespresso en Tesla, maar er zijn er nog 

veel meer. Het is zeker de moeite waard om van ieder aanvalstype een voorbeeld 

gezien te hebben.

Stap 2: Breng het huidige aanbod in kaart met behulp van de 

businessradar

In deze stap loop je de 6 categorieën langs voor het huidige aanbod. Dit kan je eigen 

aanbod zijn of het aanbod in je regio, afhankelijk van de door jou gekozen doelstelling.



Werkwijze Nightmare Competitor

Stap 3: Kies je aanvalstype en de bijbehorende doelgroep

Kies een van de vijf aanvalstypes en bepaal hierbij de bijbehorende doelgroep. 

Hier willen we je al uitdagen om niet te kiezen voor de meest makkelijke.

Stap 4: Creëer je oneerlijke voordeel met behulp van de 

businessradar

Dit is de leukste, maar ook moeilijkste stap. Wat ga je radicaal anders doen dan 

het huidige aanbod? Dit betekend ook dat je iets moet laten, wat is dat?



Werkwijze Nightmare Competitor

Stap 5: Hoe ga je dit uitvoeren? Wat kun je morgen doen om dit te 

bereiken?

Voordat we weer teruggaan naar de normale bezigheden, sta je stil bij de 

stappen die je kunt zetten om je plan daadwerkelijk uit te voeren.



Businessradar 
om in te vullen



Of ga aan de slag met ons!



Onze hulp?

Vervolg webinar

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Bijvoorbeeld wat die andere vier aanvalstypes zijn? 

We geven binnenkort een webinar van een uur waarin we dieper op de werkwijze ingaan. We zorgen

ervoor dat je de webinar ook kunt volgen als je deze workshop niet gevolgd hebt. Dus neem vooral 

een collega mee om te enthousiasmeren. De inschrijflink vind je op de volgende pagina.

Workshop in huis

In een dagdeel kunnen we met mensen uit jouw organisatie een of meerdere Nightmare Competitors

uitwerken. Dit geeft jullie inspiratie en de eerste handvaten om (andere) stappen te zetten met 

innovatie. 

Uitgebreid aanbod in huis: neem contact op voor een passend aanbod

Wil je het direct serieus aanpakken? Meerdere invalshoeken uitwerken en daar het beste van kiezen 

en uitvoeren? Het plan hiervoor stellen we graag met jou samen, neem daarvoor contact met ons op.



Meer informatie? Of je inschrijven?

www.vreelandgroep.nl/nmc

http://www.vreelandgroep.nl/nmc

