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Het Peerby Pro project had de ambitie om bij te leren over Product Service 
Systemen (PSS) en dit met een focus op de producent. Aan de zijde van de 
gebruiker onderzochten we de bereidheid om 2 belangrijke deeldiensten, 
transport en opslag, uit te voeren. 

Het project combineerde de mogelijkheden van het deelplatform Peerby, 
dat buren verbindt, met die van nieuwe technologieën om slimme 
producten te bouwen. Hierdoor konden we relatief snel een product-als-
dienst model opzetten, testen, en eruit leren.  

We legden een aantal criteria vast om te bepalen welke producten in 
aanmerking kwamen voor de pilot. Het gaat ten eerste over kort of tijdelijk 
gebruik. Het zijn dus zaken die je slechts af en toe nodig hebt, zoals een 
reiskoffer, een hakselaar, een bbq… Ten tweede is het product makkelijk te 
transporteren, robuust en eenvoudig in gebruik en ten derde bedraagt de  
winkelwaarde van het product minimum 100€.

Inleiding Door lessen te trekken uit de test reikt de impact van dit project potentieel 
veel verder dan het eigen bedrijfsmodel van de pilootbedrijven, en leren we 
wat er nog ontbreekt om tot de noodzakelijke gedragsverandering te komen 
voor een echte circulaire economie voor producten voor tijdelijk gebruik. 

Voor de producenten boden wij een laagdrempelige en nagenoeg risicoloze 
manier aan om te experimenteren met het aanbieden van hun producten als 
dienst. Dit maakt voor hen de stap richting circulaire economie in een later 
stadium een stuk eenvoudiger.  

Daarnaast bood dit project ook een diversificatie aan in het bedrijfsportfolio, 
geen overbodige luxe in tijden van economische volatiliteit en een mogelijke 
toekomstige recessie. Dit project maakte het mogelijk voor ondernemingen 
in de maakindustrie in België om hun producten als dienst te testen bij een 
publiek dat reeds vertrouwd is met gedeeld gebruik.  

Voor deze bedrijven zou het immers zeer veel kosten om een community te 
bouwen van gebruikers voor sporadisch gebruik. Daarom hebben wij onze 
community ‘gedeeld’ met producenten die dit nieuwe bedrijfsmodel wilden 
testen. 

Dit bedrijfsmodel op zich is niet nieuw, maar twee innovaties brachten het 
wel naar een hoger niveau. Ten eerste maken we de producten freefloating. 
In tegenstelling tot peer-to-peer-gebruik en de klassieke verhuur, reist het 
product dus rond van gebruiker naar gebruiker. En ten tweede blijft de 
producent eigenaar van en dus ook verantwoordelijk voor zijn producten. 

Lieven D’hont 
Coördinator bij Peerby.be 
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Marie De Laet  
Begin 2020 versterkte Marie het team en ging mee op zoek naar de juiste 
invalshoek om producenten aan te trekken. Ook zij legde snel contacten 
bij productiebedrijven en triggerde hun interesse met scherpe vragen.

Team 
Het is belangrijk om dit project eenvoudig uit te 
leggen, en de uitrol ervan vereist van het team een 
sterk geloof in de maakbaarheid van onze wereld, 
in combinatie met een grote gedrevenheid om te 
ondernemen. We merkten dat we door het gewoon 
te doen enorm veel konden bijleren. Ook de 
gesprekken met ondernemers gaven ons de energie 
om dit project tot een goed einde te brengen.

Lieven D’hont 
Diende in 2017 het project in bij de allereerste Open Call van Vlaanderen 
Circulair. Na een bijsturing mocht het project in augustus 2018 van start 
gaan met €100.000 subsidie.

Loic Lambers 
Midden 2019 besloot Loic mee te onderzoeken wat het potentieel 
van dit model was. Hij slaagde er in om op korte termijn heel wat 
afspraken bij zeer interessante productie bedrijven te regelen.

Manu Vollens 
De impact van een PSS op het business model van een bedrijf is op lange 
termijn zeer groot, vandaar dat we voor dit project kozen voor Switchers 
om ons te begeleiden. Manu coachte ons in de benadering van bedrijven 
en dacht mee na over het potentieel en de next stept van het freefloating 
model.
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De Peerby Pro producten

categorie klussen

categorie evenementen

categorie uitstappen
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Gesprekken met Ondernemers2

Dankzij de goede samenwerking met Voka West-Vlaanderen konden we snel 
enkele eerste pioniers identificeren en met hen afspreken. Voka regelde een 
afspraak bij Eliet en Umbrosa en deze gesprekken gaven de aanzet tot de eerste 
workshops, met leerlessen, opmaak van de overeenkomst en formulering van 
de assumpties voor de eerste pilot.

 Foto: Frederic Lietaer 
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https://www.voka.be/activiteiten/infosessie-peerby-pro-wanneer-producten-diensten-wordenSlide van Frederic Lietaer: toekomstig distributie model  

Verkenning 
Na de gesprekken met deze eerste partners organiseerden we een 
inspiratiesessie over Product Service Systemen bij Voka in Kortrijk 
op 19 januari 2019. Frederic Lietaer van Eliet gaf een presentatie en 
hij legde daarbij uit waarom zijn bedrijf dit model moest verkennen. 
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Kennismaking met de ondernemers 
Na afloop van de inspiratiesessie volgden we alle contacten op en daaruit 
kwamen nog 2 geïnteresseerde bedrijven: Barbecook (barbecues) en Copain 
(vuurschalen). Barbecook tekende uiteindelijk in op het project met 2 
toestellen, een mobiele Barbecue en een gasbarbecue. 

Tijdens de eerste gesprekken met de ondernemers kregen we ons verhaal 
helder. Het was enorm verrijkend om tijdens deze gesprekken de 
verschillende mogelijkheden, vragen en bedenkingen te horen. Dit was 
belangrijk want in onze zoektocht naar het volgende bedrijf ondervonden 
we toch heel wat moeilijkheden. Door de opmaak van een overeenkomst 
werd duidelijk welke verwachtingen we wilden inlossen en welke bijdrage 
we van de producent verwachtten.  
Bijlage 1: overeenkomst Peerby Pro Pilot 

Bij onze eerste verkoopsgesprekken legden we vooral de nadruk op 
“Circulaire Economie”,” “Nieuw business model”   en ”Innovatie voor uw 
product”. Argumenten waren er genoeg om dit te staven maar vaak stopte 
het gesprek alvorens dit konden worden aangehaald. 
  
De gebruikte termen waren trendy, maar afschrikkend en intrusief.  We 
voelden aan dat een juiste en snelle omkadering van het project van groot 
belang was. Daarom zijn we eerder beginnen spreken over het project dan 
over het concept. “In het kader van een project ondersteund door 
Vlaanderen Circulair; “Het Peerby Pro” project steunt op duurzame en 
robuuste producten en daarom…”. Hierbij zagen we alvast een interesse en 
het leidde vaak tot een constructief telefonisch gesprek of een afspraak.  

Door ook de nadruk te leggen op het feit dat hun product specifiek van 
belang was voor dit project, verkregen we de beste resultaten. “We hebben 
kennis gemaakt met uw duurzame/ robuuste producten en hadden graag 
ons project, dat gesteund is door Vlaanderen Circulair, aan u willen 
voorstellen”.

Zoektocht  
Op basis van de top 100 producten op het Peerby-platform gingen we op 
zoek naar lokale producenten. Het bleek cruciaal om bij de juiste mensen 
terecht te komen. Als je bijvoorbeeld een verkoopsdirecteur aan de lijn hebt 
is de kans groot dat die dit model niet ziet zitten omdat dit zijn 
verkoopcijfers en bv. de bonussen op korte termijn sterk zou beïnvloeden, 
zo hebben we bij verschillende functies binnen het bedrijf verschillende 
redenen ontdekt om niet aan het Pro-project mee te werken. Het is meestal 
de zaakvoerder die open staat voor nieuwe trends en uitdagingen, en die 
interesse en ambitie heeft om het PSS model te onderzoeken, vooral als dit 
gebaseerd is op circulaire principes. Ons belangrijkste doel was dus om in 
gesprek te gaan met de zaakvoerder (of productmanager) van het bedrijf. 
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Gesprekken 
Met de ervaring, opgedaan tijdens deze vele telefonische gesprekken, 
begrepen we het belang van snel duidelijk te maken waarom we hun mening 
nodig hadden. “We willen een kritische visie over een boeiend onderwerp en 
uw mening is van belang omdat uw product.... “. 

Elk gevoerde gesprek bij een bedrijf was interessant en bracht heel wat 
kennis bij. Na verloop van tijd konden we het project beter en beter 
voorstellen, en we geloven dat we geen enkel bedrijf hebben achtergelaten 
met een onduidelijk beeld van het Peerby Pro project. 

“Nadat ik de eerste 3 producenten gevonden had, 
bleek het moeilijk de volgende te overtuigen. Ik vond 
toen versterking voor het team. De sales-ervaring en 
ambitie van Loic Lambers zorgde voor een kentering. 
Hij maakte duidelijke sales pitches, belde uitgebreid 
rond, en we verkregen gesprekken met zeer 
interessante producenten.”

Lieven D’hont 
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Peerby Pro pioniers

Gesprek & voorstel

In gesprek

Interesse 
We hebben 80 ondernemers gecontacteerd. Dit resulteerde in 25 
gesprekken, waaruit 10 bedrijven intekenden op het piloot-project. 

Er zijn verschillende reden waarom bedrijven niet instapten in het 
project. De belangrijkste reden om niet verder te gaan was tijdsgebrek: 
“hier is momenteel geen budget en/of mankracht voor beschikbaar”. 
Verder was een tegenstrijdigheid met hun actuele businessplan een 
veelvoorkomende reden.  

De bedrijven waar we vandaag nog mee in gesprek zijn, hebben een 
betalend voorstel meegekregen. Toch wensen we ze hierbij te vermelden 
gezien hun feedback en bijdrage aan het project niet te onderschatten 
was.  

Het innoverende aspect van dit model werd steeds erkend. Enkele 
bedrijven waren hier al mee bezig maar ook zij waren geïntrigeerd door 
het concept. Vooral het feit dat producten zouden rondreizen 
beschouwden ze als zeer vernieuwend.  

Het belang van controle hebben over de duurzaamheid en kwaliteit van 
het eindproduct bleek zeer belangrijk. Distributeurs of grotere 
corporates maakten ons vrij snel duidelijk dat ze hier zeer moeilijk 
impact op konden hebben vanuit hun positie.  

Ook werd duidelijk dat dit project op lange termijn een grote impact had 
op de werking van een organisatie en zijn relaties met partners. 
Sommige bedrijven zagen dit project als “een innoverende test dat naast 
mijn huidige business kan evolueren”; anderen neigden eerder naar 
“deze aanpak gaat te sterk in tegen onze huidige positie en 
communicatie en zal slecht ontvangen worden”.
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• Opportuniteit 
• Onderscheiden van concurrentie 
• Nauwer contact met klanten 
• Nieuw marktsegment 
• Nieuw distributiekanaal 
• Revalorisatie van duurzaam/duurder product

• Schadelijk voor huidige business 
• Mijn product past niet 
• Te nieuw 
• Tijd nodig 
• Al mee bezig 
• Onvoldoende controle over kwaliteit 

(distributeurs, buitenlandse Corporates)

CONTRA

PRO Leerlessen 
Uiteindelijk overtuigden we 10 producenten, die in totaal 13 producten 
testten. Hiernaast vatten we de reacties van de producenten pro en contra 
samen. 

Voor elk van deze producenten hebben we de customer journey besproken, 
waarbij we het ideale gebruiksscenario bedachten. Daarna zochten we naar 
mogelijke problemen, waar we ten slotte enkele oplossingen voor 
bedachten. Uit die oplossingen kozen we er enkele uit die we zouden testen 
in de pilot. 
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* bijlage 2 vragen aan ondernemers

“Ik geloof wel in een direct huurmodel, en denk dat dit 
aan belang zal winnen. Zo komt de producent dichter 
bij de eindgebruiker.”

Frederic Lietaer: CEO Eliet Machines

“We moeten onderzoeken hoe we onze producten  
efficiënt kunnen gaan servicen.”

Christophe Haemers: CEO Umbrosa

“Het product is redelijk duur, dus verhuur kan 
interessant zijn. Het is wel eerder een ‘nice-to-have’, 
dan een ‘nice-to-use’.”

Geoffroy Ghion, Co-Founder at Sunslice

Enkele reacties van de pioniers (1)
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* bijlage 2 vragen aan ondernemers

"Clean green” is ons motto en het was voor 
 ons logisch om aan dit project deel te nemen.”

Sven Stuyven:  Managing Director Dibo 

“ Het wordt voor allerhande zaken gedaan, zoals  
deelsteps, en ook steeds meer autodelen.”

Astrid Vanhoucke: product manager Barbecook

“ Ik zou wel eens willen weten hoe het verhuurde  
item eruit ziet na 10 verhuur-beurten.”

Johan Bormans: CEO Novatent
Visuele weergave van het Pro aanbod op het 

Peerby.be Platform

Enkele reacties van de pioniers (2)
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Gebruikerservaringen3

Voor de producenten is het zeer belangrijk om goede feedback te 
verzamelen over de ervaring van de gebruikers met de producten. We 
verzamelden die via een online bevraging. Van de 24 bevragingen die we 
verstuurden, vulden 13 gebruikers ze in. 
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Word lid Peerby Pro account

• Account beheert alle pro-
producten in Gent 

• Overlegt met de 
verschillende huurders 

• Zorgt ervoor dat het product 
van de ene gebruiker naar de 
volgende reist 

• Informeert over het project 
en de specifieke 
voorwaarden

Hoe werken Peerby en Peerby PRO?  
Peerby is een website en app die de gebruiker eenvoudige toegang geeft 
tot een verzameling van gedeelde huishoudelijke producten.  Voor dit 
project maakten we een account op het platform, gebruikten we de 
rekening van Peerby Belgie voor de betalingen en reageerden we via de 
chat op de aanvragen van de gebruikers. We gebruikten dus het bestaande 
peer-to-peer model om een business-to-consumer model uit te testen. 

• Maak een gratis account 

• Ontdekt wat je kunt delen 

• Verhuur je eigen spullen en 
verdien wat bij of deel ze 
gratis voor extra karma 

• Neem een abonnement om 
zelf spullen te ontlenen
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Wat is het huidige verdienmodel van 
Peerby? 
Het team van Peerby HQ in Amsterdam ontwikkelde de afgelopen 2 
jaar enkele belangrijke features die het PSS volledig ondersteunen, 
zoals betalingen, garantie en een nog beter matching systeem. In Maart 
2020 werd het betalend abonnement ingevoerd, voor 2,99€ per maand 
of 17,95€ per jaar, kan je lenen en huren met garantie. 

Daarnaast neemt het platform per transactie 15% commissie van de 
aanbieder, de verhuurder. Met deze inkomsten lijkt het er op dat het 
bedrijf na 8 jaar zoeken het model gevonden heeft om gedeeld gebruik 
op een schaalbare manier in de markt te zetten.
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Gebruiker

Gebruiker

“Eventuele herstellingen (bij kleine mankementen) 
zijn vaak makkelijker en sneller op te lossen via een 
producent. Een buurman weet vaak zelf niet waar 
hij terecht moet voor een klein mankement.”

De belangrijkste bevindingen: 
• Veel gebruikers zijn bereid opslag en één transport zelf 

te doen 

• Iedereen is bereid het toestel minimum 3 weken bij te 
houden 

• Gebruikers geven vlot feedback: > 50% 

• Het gebruikers profiel is nog vrij onbekend, voor deze 
bevraging was 90% tussen de 25 en 55 jaar, mannelijk 
en heeft kinderen. Peerby verzamelt enkel de 
noodzakelijke gegevens (GDPR) 

• 90% van de gebruikers gaf aan nog te willen delen via 
Peerby 

• Opmerkelijk is dat 33% het product in de toekomst 
toch zou kopen 

• 66% vond het peerby product via google / 17% via 
facebook en 17% via mond aan mond

“Als ik rechtstreeks huur van de producent, dan ben 
ik zeker dat toestel goed functioneert en er geen 
discussies of misverstanden met buren kunnen 
plaatsvinden”
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Deeldiensten 
In de pilot testten we de bereidheid van gebruikers om bij te dragen aan de 
werking. Bij de huidige peer-to-peer werking dragen gebruikers al bij. Een 
deeldienst definiëren we als een dienst die het gedeeld gebruik van 
producten direct ondersteunt en het daarmee makkelijker, goedkoper en 
efficiënter maakt voor gebruikers om producten te delen. Het Peerby 
platform kent sinds zijn eerste ontwikkeling al meer dan vijf grote iteraties, 
en evolueerde zo van een gratis deel-website naar een state of the art 
platform met rijke listings aan producten en een sterke zoekfunctie op 
hyperlokaal niveau. Zo voorziet het nu vier belangrijke deeldiensten: 

Matching: daar vind je wat je zoekt. Via de gemakkelijke 
zoekfunctie kom je snel in contact met de buur die heeft  wat je 
zoekt. Eerst zie je een lijst van de reeds aangemelde producten 
uit je buurt. Mogelijks zit daar al tussen wat je zoekt. Daar zie je 
ook direct de huurprijs, of het ook gratis te leen is, de afstand 
dat het product van jou verwijderd is, en welk type product het 
is. De ‘rijke listing’ duidt er op dat er bij elk product een 
mogelijkheid is om veel gegevens, zoals foto’s, bij te houden. 
Dit zorgt voor een eff iciënte matching. 

Garantie: eenmaal je een product vindt en een huur- of 
leenafspraak wil maken met je buur, wordt gevraagd of je lid 
wil worden. Dit kost 2,99 per maand of 17,95 per jaar. Voor dit 
bedrag kan je lenen en huren met garantie. Hiervoor 
modereren we in het geval de communicatie niet goed 
verloopt, komen we tussenbeide tot €2000 als er schade of 
verlies is. 

Betaling: het lijkt vrij evident, maar achter de schermen is er 
toch heel wat nodig om een performant en fraude-vrij 
betalingssysteem op te zetten tussen peers. Dit is niet te 
vergelijken met een webshop.  
 

Chat / Overleg: hier kunnen gebruikers makkelijk met elkaar 
afspreken en kunnen ze op een veilige manier gegevens 
uitwisselen, zoals adres en telefoonnummer.
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Opslag: Vervolgens houdt deze gebruiker het op zijn beurt bij 
tot de volgende aanvraag voor het product binnenkomt. Dat 
modereert Peerby Pro via zijn account. We brengen gebruikers 
via gsm nummer met elkaar in contact om snel te kunnen 
afspreken. De deeldienst opslag houdt dus in dat je de ruimte 
hebt om het product veilig (diefstal), droog en proper kan 
bewaren en bereid (en in de mogelijkheid) bent om af te 
spreken met de volgende gebruiker.

Tracking:  Via de partner UGent zijn we uitgekomen bij een 
gepast toestel voor deze pilot. De ITALKS MCS1608 liet ons toe 
om de locatie, beweging, versnelling & trillingen te meten op 
het product.  

Bij deze 2 deeldiensten komt nu dus een belangrijk communicatie-aspect 
bij. Dit wordt nog uitgebreid met gebruikersondersteuning. We bezorgen 
namelijk een link met de gebruikershandleiding en een fiche met tips en 
tricks.Het transport gebeurt bij een normale peer-to-peer transactie 

en bij een klassieke huur heen en terug. Je haalt een product op 
bij een buur en brengt het nadien terug. Dit zorgt ervoor dat je 
de verhuurder of ontlener recht in de ogen moet kijken voor en 
na het gebruik.  Dit aspect van vertrouwen blijven we behouden 
in het Peerby Pro project, maar het transport gebeurt 
efficiënter door producten te laten rondreizen in de buurt. Ze 
gaan van gebruiker naar gebruiker. Daarvoor moet de gebruiker 
op het moment dat hij het product nodig heeft, of even er voor, 
het product ophalen bij de vorige gebruiker. Ze moeten 
daarvoor dus afspreken. 

 

Om producten freefloating te maken, voegden we met het Peerby Pro 
project nog drie deeldiensten toe: 
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Conclusie van assumpties Tracking: Uiteraard is deze toepassing van de gps-tracker niet diefstal-proof. 
Het toestel is zeer zichtbaar en kan eenvoudigweg met een tang losgeknipt 
worden.  
Wegens te weinig transacties, besloten we begin mei om niet langer met de 
UGent samen te werken voor de conclusies van de tracking. Een deel van de 
daardoor vrijgekomen middelen zetten we in voor het promoten van het 
aanbod. De gegevens van de tracking zijn nog steeds beschikbaar in het 
proximus monitoring platform en kunnen later zeker gebruikt worden voor 
verdere analyse. 

Opslag: Zorg dragen voor een product is voor velen een evidentie, al weten 
we vaak niet wat dat allemaal inhoudt. Uiteraard is dit ook sterk product 
afhankelijk, maar het tijdelijk bijhouden van een product tot het volgende 
gebruik bleek voor geen enkele gebruiker een probleem te vormen. 

Transport: Op het moment dat het project geschreven werd, was er nog geen 
mogelijkheid om via het peerby.be platform voor te stellen dat je een product 
tegen betaling zou leveren aan je buur. Dit werd geïntegreerd in het nieuwe 
platform in 2018, net na het toevoegen van de huur-functie. Nu wordt er 
gevraagd tijdens de afspraak-flow of je als verhuurder / uitlener bereid bent 
om voor 3, 5, 7 of 10€ het product tot bij de huurder of lener te brengen. We 
zien deze mogelijkheid als een belangrijke toevoeging, het zorgt alvast voor 
meer opties en dus flexibiliteit. 

Gebruikers zijn bereid voor producten te zorgen als was 
het hun eigendom 

Gebruikers zijn bereid transport en opslag uit te voeren 
als lid van de community en daar al dan niet iets voor te 

krijgen
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Duurzaamheidsaspecten  
en Circulaire Principes4

Peerby is een duurzame startup met een keiharde focus op impact op klimaat 
en milieu. Het zoekt voortdurend naar een evenwicht om op een positieve 
manier duurzaam gedrag te stimuleren volgens een economisch volhoudbaar 
model.
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Producent blijft eigenaar 

van het product 

Circulaire Principes

Gebruiker betaalt 

enkel voor gebruik

Producent

Gebruiker

 
Product wordt door  

meerdere eigenaars gebruikt 

Product wordt  

hersteld wanneer defect

Het is goedkoper voor de gebruiker. 
Hij of zij hoeft minder tijd te spenderen aan 
het beheer van het product.

Moet bij elk gebruik plannen en afspreken. 
Bij een nieuw toestel moet hij of zij nog leren 
hoe ermee om te gaan. 

Kunnen met veel minder producten veel 
meer klanten bedienen.   
Per product veel meer omzet en winst maken. 

Het is best wel een uitdaging om dezelfde 
kwaliteit te kunnen bieden, rekening houdend 
met een groot aantal verschillende gebruikers per 
product 
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Sociale impact 

Iedere keer dat een product wordt 
uitgewisseld, vindt er een sociale 
ontmoeting plaats. Op deze manier 
ontmoeten mensen elkaar, die elkaar 
anders nooit hadden ontmoet en dit 
levert soms bijzondere en leuke 
momenten op. 
• Aantal gebruikers 
• Aantal connecties / deel-interacties 
• Leuke & bijzondere verhalen.

 

Afval 

9 kg 

 

Water 

700L 

 

CO2-uitstoot 

55 kg 

Impact van delen

Het produceren van ieder 
consumenten-product heeft 
een effect op het milieu, wat je 
kan kwantificeren op 
verschillende vlakken. Om dit 
te visualiseren, zie je hiernaast 
de impact van een stofzuiger.* 
*data van Exept Integrated Sustainabilith

Wat is het probleem?

Nieuwprijs van onze verzameling gereedschap, 

electronica, feest & kampeerspullen, 

tuinartikelen, etc.

Ongebruikte capaciteit 
van deze spullen

97%

€5.000
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Impact Peerby- Vermeden uitstoot en verspilling 
Onderstaande impact werd gerealiseerd in Nederland en België door buren die producten met 
elkaar delen in plaats van die aan te kopen.

408 265 KG 5 196 100L

 
608 515 L 47 812 KG

 
66 807 KG 81 653 KG

 
9 652 KG 7 824 KG

2019

2018

Water verbruik CO2 Grondstof Verbruik Afval

Water verbruik CO2 Grondstof Verbruik Afval
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De Circular Design Map van switchrs toont de materiaalstromen van een lineair bedrijf dat B2C opereert. (rood)  
Wanneer het bedrijf een product/service system zou toepassen in combinatie met een P2P platform, kan je zorgen dat de 

materialen terugvloeien naar de producent. (groen)

Verkoopmodel (Lineair Model) vs Peerby Pro (Circulair Model) 
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Business Model5

Met dit pilootproject onderzochten we een mogelijk businessmodel waarbij 
zowel de producent, de gebruiker als Peerby deel kunnen uitmaken van een 
volwaardig PSS model. Enerzijds bekeken we een mogelijk financieel model, 
anderzijds maakten we de vergelijking met 2 bestaande modellen: de verkoop 
(offline en online) en de klassieke verhuur (offline en online).
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Het Peerby Pro model verkent een nieuwe markt, die nu voor een aantal productcategorieën vooral bediend wordt door een 

klassiek verhuurbedrijf. Het gebruikt het platform van een P2P systeem om de consument rechtstreeks in contact te brengen met de 

producent. Dit vooral voor producten die voor korte tot middellange termijn gebruikt worden, en daarna klaarstaan voor een 

andere gebruiker. 

tijdspanne van gebruik
kort (+/- dag) medio (+/- week)

producent

lang (>maand)

consument

dienstverlener

abonnement 
op een 

product

klassiek verhuurbedrijf

P2P - verhuur via platform 
(bv Peerby)

lease

doorverkoop 
(bv 2ehands)

eigenaar

consument

consument

consument

gebruiker

Peerby Pro 
focus van dit project
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Impact voor Producent op het 
Business Model Canvas 

Waardepropositie 
• gebruik ipv eigenaarschap  
• functionaliteit van product primeert 
• focus op gebruiksgemak 
• ontworpen voor gedeeld gebruik 
• kwaliteit-perceptie van merk 

Klantenrelaties 
• directe - en meer klantfeedback 
• wisselende klantenrelaties per 

product 
• gebaseerd op product fit 
• producent neemt 

verantwoordelijkheid  voor product 

Klantsegmenten 
• Mogelijks nieuwe klantsegmenten 

(klanten die producten eerder te 
duur vonden voor aankoop) 

• Mogelijks invloed op aankoop door 
verhuurbedrijven  
(tgv concurrentievermogen) 

1

Kanalen 
• Aanbod via verschillende 

bestaande platformen 
• Mogelijks via eigen kanalen

Mogelijke kostenbesparing 
• veel minder grondstoffen aankopen  
• veel minder productiekosten 
• minder investeringen in automatisatie van productie 
• meer investeringen in gebruiksgemak en robuustheid

Opbrengsten   
• recurrent inkomen  
• mogelijke (extra) inkomsten uit deeldiensten 
• veel kleine bedragen gespreid over langere tijd 
• mogelijk financieringsmodel  

(verkoop - lease - buy back)

3

5

4

6

7

9

Middelen 
• producten worden Activa 
• ontwerp en innovatieteam 

Activiteiten 
• minder volumeproductie, 
• doorgedreven productbeheer 
• diensten leveren zoals product-updates 

en onderhoud 
• touchpoint marketing en sales 

Partners 
• dienstverleners op het product 
• nieuwe relatie met distributeurs 
• asset management platform

8
2
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Kannibalisatie van huidige verkoop? 
Een vaak terugkerende opmerking is deze: “de verhuur zal ervoor zorgen dat 
we minder verkopen, het vormt een bedreiging voor ons verkoopvolume”.  
Dit is uiteraard een mogelijk gevolg, en het is in de toekomst dan ook 
wenselijk dat de productiebedrijven niet meer dezelfde volumes 
produceren. Er is namelijk structurele overproductie en -consumptie.  

Daan Weddepohl, oprichter van Peerby, maakt de volgende vergelijking. 
“Het is alsof je een glas melk wil kopen, maar verplicht wordt om een bus 
van 10 liter te kopen. Je moet die fris houden, en opgebruiken voor ie slecht 
wordt.” 

Als producenten nu starten met het benaderen van nieuwe segmenten met 
een vernieuwd huuraanbod, dan heeft het niet zo’n directe impact op hun 
huidige sales en geven ze zichzelf extra tijd om de omschakeling te maken. 
Bij Peerby geloven we er heel sterk in dat die er aan komt. Als we de 
milieudoelstellingen van het akkoord van Parijs tegen 2030 willen halen, dan 
zal het ook vrij snel moeten gebeuren. Meer en meer bedrijven nemen ook 
duurzaamheidsdoelstellingen op in hun strategische planning.  

Prijs en waarde  
Een heel belangrijk aspect van het PSS model is uiteraard de prijs. We 
hebben dit meegenomen in de verschillende oefeningen, en hebben de 
prijzen waarop we de producten aangeboden hebben op het platform goed 
afgestemd met de producent.  

We hadden hier niet de ambitie om snel een rendabele prijs neer te zetten. 
Die rendabiliteit is afhankelijk van zoveel verschillende factoren, zoals 
volume, aantal onderhoudsbeurten, etc.

We hebben een prijs gezet die lager is dan bij klassieke verhuur, omdat de 
producten die leden van het platform aanbieden ook een lagere prijs 
hebben. Wat een platform in eerste instantie doet, is de transactiekosten 
reduceren. Alle administratie die normaal aan de toonbank van een 
verhuurbedrijf gebeurt, is hier volledig digitaal gemaakt.  

Hier vindt u een overzicht van de dagprijzen:    

     dag 1  extra dag 

Elektrische verticuteermachine:  17,5€/dag;  12€  
Elektrische hakselaar:   19,50€/dag;  15€  
Hogedrukreiniger 8 uur gebruik:  28€/dag;  17€  
Hogedrukreiniger 2 uur gebruik:  15,50€/dag;  10€  
Design Parasol:    25€/dag;  15€  
Barbecue:     5€/dag;  3€  
Gas Barbecue:    7,5€/dag;  5€  
Partytent:     40€/dag;  25€  
Steekwagen:                   3,5€/dag;  2€  
Instax camera:    15€/dag;  10€  
Aanhangwagen:    17,5€/dag;  10€  
zonnepaneel met batterij:   2€/dag;  2€ 
toolkit IFIXIT:                   3,5€dag;  1€  
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Prijs-benchmarking  
Een eerste oefening was een benchmarking met het huidige huuraanbod. 
Een zoektocht op de belangrijkste verhuurwebsites zoals Huurland, Boels, 
Loxam en Eurorent, geeft al snel een idee van een mogelijke prijs. Voor heel 
wat producten uit deze pilot bestaat echter nog weinig verhuuraanbod. Een 
barbecue wordt niet via klassieke verhuurkanalen aangeboden dus daar 
moeten andere methoden gezocht worden. 

Kosten 
Vervolgens zijn we ook gaan kijken naar de kosten. We plaatsten de 
verkoopprijs van een product tegenover het aantal keer per jaar dat we het 
willen verhuren, en vermenigvuldigden dat met de verwachte levensduur. 
Vaak was er nog onvoldoende inzicht in de reële kosten van verschillende 
deeldiensten, en maakten we daar voor deze pilot abstractie van. We 
rekenden voor de verschillende producten wel al een en ander uit voor de 
verschillende producenten op basis van enkele assumpties. 

Terugverdientijd 
Het belangrijkste wat een producent uiteindelijk wil weten is de 
terugverdientijd, en de uiteindelijke marge die hij op dit product zal maken. 
Dit is uiteindelijk zeer afhankelijk van producttype, het ontwerp, de 
robuustheid, transporteerbaarheid, het kwaliteitssegment, … Hier kunnen 
we concluderen dat de producent met het meest deelbare product het snelst 
een rendabel model zal kunnen opzetten.

PRO

Feedback Producenten

• Interessant om snel mee te starten gezien 
de lange leercurve 

• Financiering van innovaties richten lange 
product levensduur  

• Kwaliteit rendeert meer dan in 
verkoopmodel

CONTRA

• Duurt een tijd om op te bouwen 
• Totale omzet zal dalen in verdere toekomst 
• Nog niet alle kosten zijn gekend

Mark van 
Zanten, business 

development 
Hapert

“Er zit een enorme opportuniteit omdat 
de restwaarde van een aanhangwagen - 
en zeker van een kwalitatief product 
zoals dat van Hapert - zeer hoog is” 
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11%

6%

33%
22%

17%

11%
15%

35%

50%
producent

Onderhoud

deeldiensten

Deeldiensten  
beheers 
platform

platform
deeldiensten

15%

85%

platform

gebruiker  
aanbieder

fig. 4.1 Huidig commissiemodel Peerby 

fig. 4.2 Mogelijk model voor producenten 

Opslag

Transport

Reiniging

Herstel

fig. 4.3 Mogelijke verdeling van verschillende deeldiensten

Omzetverdeling 
Na de verschillende elementen van het business model komen ook enkele 
nieuwe inzichten naar voor over de omzetverdeling van de huur in dergelijk 
model. Bij peer-to-peer verhuur gaat er 15% naar het Peerby platform. Dit is 
een vergoeding voor Matchmaking, Garantie, Betaling en Chat.  

Door het uitvoeren van de verschillende deeldiensten leerden we inschatten 
welk deel van de omzet daarvoor nodig zou zijn. Dit is uiteraard zeer product-
afhankelijk, maar deze tabel geeft toch alvast de vermoedelijke grootteorde 
weer.

33



Next Steps: opstart nieuw bedrijf 

Loic, Lieven en Marie dienden een dossier in bij startup accelerator KBC 
start-it voor begeleiding, coaching en netwerking met het Peerby Pro startup 
idee en werden geselecteerd.  

De naam ‘Freefloat’ is afgeleid uit wat verschillende auto-deelbedrijven en 
E-steps doen met hun vloot. Ze laten die producten rondreizen en moeten 
dus niet telkens naar een zelfde punt terug gebracht worden.  

De start up Journey is zeer interessant en levert veel nieuwe inzichten op, 
zoals:  

• Marketing en het aansturen van de vraag op het platform blijft een 
groot vraagstuk, maar is niet waar Freefloat aan zal werken.  

• Wanneer de vraag van dergelijke platformen aantrekt willen we 
productiebedrijven klaar hebben om deze markt ook te kunnen 
bedienen en hun rendabiliteit op lange termijn kunnen verzekeren.  

  
Freefloat voorziet zowel begeleiding in het onderzoeken van de Customer 
Journey van gedeeld gebruik, de Product Journey als de operationele 
vereisten om het product makkelijk deelbaar te maken. Op termijn zal 
freefloat zich focussen op het netwerk van deeldienst-aanbieders die nodig 
zijn om het product freefloating te maken, gelinkt aan een product 
beheersplatform.

https://www.madeinoostvlaanderen.be/nieuws/de-nieuwe-lichting-van-start-it-kbc-freefloat-helpt-je-

producten-in-te-zetten-in-de-deeleconomie/
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Conclusies

1.

Verdere validatie van business model nog nodig 

2.

Nood aan een nieuw soort middleman gevalideerd 

De digitale transformatie van de afgelopen jaren heeft een 
enorme impact gehad op het huidige distributiesysteem. 

Platformen verlagen de transactiekosten.

De kansen zijn aan de doeners, wie slaagt erin om hier een 
rendabel model neer te zetten? Freefloat zet de zoektocht 

alvast verder.
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Communicatie en promotie6

Deeleconomie-platformen matchen vraag en aanbod. Om succesvol te zijn moeten ze dus 

beide zijden van de markt op een bepaalde manier beheersen. Het Peerby Pro project is 

enerzijds een onderzoek naar de aanbodzijde, maar heeft anderzijds ook transacties nodig 

om assumpties te valideren.
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Promotie van het aanbod 

Tijdens de eerste pilot kwamen veel minder aanvragen dan te verwachten 
was voor deze producten op basis van de gemiddelde cijfers op het Peerby 
platform. Hierdoor zijn we beginnen nadenken over het promoten van het 
aanbod.  

We experimenteerden met de nieuwsbrief Peerby Pro Gent, we plaatsen 
advertenties op Facebook en in 2020 hebben we een SEA (Search Engine 
Advertisement) campagne opgezet. Onze conclusie is dat het voorlopig nog 
niet rendeert om advertenties te plaatsen.  

Het lijkt ons logischer dat de producenten zelf een deel van hun budget voor 
kopen verschuiven naar promotie op huur. Naast een promo die puur gericht 
is op transacties, is er ook nood aan een investering in dit type promotie, die 
de gebruikers aanleert dat het gebruik van een product interessanter kan 
zijn, zowel voor producent als voor gebruiker, dan de eenmalige verkoop er 
van.  

Eens er een online (klikbare) promo is, kunnen we de huurknop wel degelijk 
laten werken via het freefloat model. Eens iemand via een SEA promotie het 
product huurt via de Peerby Pro account, slagen we erin om die tevreden te 
laten huren, en is die bereidt om het product zelf op te halen en bij te 
houden tot een volgende gebruiker die komt ophalen. 
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Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1  
Gent, 15/05/2019; 4983 ontvangers, 2513 opent 

Nieuwsbrief 2 
Gent, 20/06/2019; 4903 ontvangers, 1328 opent 

Nieuwsbrief 3 
Gent, 25/10/2019; 4830 ontvangers, 1260 opent 

Nieuwsbrief 4 
Vlaanderen zonder Gent, 13/12/2019; 24142 ontvangers, 
5835 opent 

Nieuwsbrief 4,  
Gent, 13/12/2019; 4763 ontvangers, 1181 opent 

Bij nieuwsbrief 3 werd de hakselaar nog dezelfde dag 
geboekt. Er waren 97 clicks op de link.  
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Facebook & LinkedIn 
Peerby.be heeft een 2200 tal volgers op de Facebookpagina en een redelijke 
interactie. Het is voor ons een must om daar aanwezig te zijn, maar we zien 
dit als een zeer onbetrouwbaar medium. We werden gedurende het project 2 
keer geblokkeerd. (Pagina gedepubliceerd: 5/09/19 tot 16/12/19 = 3,5 maand 
en 17/04/2020 en 28/05/2020 = 1,5 maand) 

We testten 3 producten met een Facebook advertentie, maar kregen daar 
geen enkele oproep door. De reden die we hiervoor zien, is dat op het 
moment waarop iemand de advertentie ziet, die persoon dat product niet 
direct nodig heeft. Afgezien van het feit of men het aanbod al dan niet 
interessant vond. Dat deed ons beslissen om een volgende campagne via 
SEA op te zetten. De Facebook campagnes zijn volgens ons veel 
interessanter om het algemene Peerby platform adhv goede voorbeelden 
aan te prijzen, eerder dan voor individuele promo per product.  

We zien evenwel een grote rol weggelegd voor producenten om via dit 
medium, naast de koopknop die ze nu reeds promoten ook de “huur mij” of 
“test mij” knop te promoten.  
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Search Engine Advertising 
Een advertentie tonen op het moment dat iemand via Google naar je 
product zoekt zorgt ervoor dat de kans op relevantie zo groot mogelijk is. 
We hebben deze SEA opgezet voor enkele producten waar er al verhuur op 
gerealiseerd werd en voor 1 product waar nog geen enkele transactie op 
gerealiseerd werd.  
Een belangrijke reden om dit kanaal te kiezen zijn aannames in verband met 
gepland gebruik tov spontaan gebruik. Bv.: als je plant te hakselen in het 
weekend, kan je tijdens de week al op zoek gaan naar een gepast toestel. 
Terwijl je op een zonnige dag plots beslist te gaan barbecuen. 

Als iemand op een dergelijke advertentie klikt komt hij op de productpagina 
van Peerby.be terecht. Daar ziet hij alle relevante info om al dan niet te 
huren. Als die tot de effectieve bestelling wil overgaan, dan moet die zich 
eerst lid maken van Peerby. Iemand die nog niet vertrouwd is met het 
concept kan dit als een drempel ervaren.  
We realiseerden via deze methode wel degelijk 7 conversies als we +product 
+Verhuur als zoekwoorden gebruiken. Maar als we kijken hoe de grootste 
online verkoopwinkel van dit land zijn SEA organiseert, dan loopt dat via 
een blog waar meer inhoud over de producten staat. Door rijkere pagina’s te 
maken, zoals producenten nu reeds doen, genereer je een betere 
kwaliteitsscore en dus sterkere leads. 

Alternatieve promotiemogelijkheden 
Door in te zoomen op de Customer Journey vinden we raakpunten met 
verschillende momenten waarop de gebruikers een product kunnen nodig 
hebben. 
Voorbeeld: Als je in een reiswinkel staat (online of offline) is de kans groot 
dat je binnenkort een koffer nodig zal hebben.  

Aan de hand van de uitgebreide stakeholders map kunnen we in vele 
gevallen een partner vinden die het aanbod van het product mee opneemt 
richting zijn klanten. 
Voorbeeld: Verschillende beenhouwers waren bereid een pancarte op de 
toonbank te plaatsen die een bbq te huur aanbiedt. 

Promotie voor verhuur: 
Zoals eerder aangehaald is succes van de verhuurde producten deels te 
verklaren door het al dan niet reeds aanwezig zijn op de huurmarkt of niet 
enerzijds en anderzijds speelt uitraad ook de huurprijs een belangrijke rol. 
Het is dus belangrijk te weten waar op volgend kwadrant u zicht bevindt. 

Een ogenschijnlijk evidente vaststelling is dat producten die al in een 
klassieke verhuurmarkt aanwezig zijn, al dan niet in de professionele 
uitvoering, beter scoren. Producten die nog niet vaak verhuurd worden 
hebben een lagere frequentie.  Voor deze producten moet de markt nog 
gemaakt worden.
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Niet vaak 
 verhuurd

Vaak 
 verhuurd

Lage huurprijs

Hoge huurprijs
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PRO
• We merken een groot verschil tussen producten 

die al verhuurd worden in de klassieke 
verhuurbedrijven (Boels, Huurland, etc) en 
producten waarbij dat nog niet het geval is.  

• We zien veel kansen in het gezamenlijk aanprijzen 
van zowel een verkoop- als verhuur aanbod, zo 
kan met dezelfde marketing-inspanning een 
breder publiek bereikt worden. 

CONTRA
• Doordat verkoopvolumes vaak zo groot zijn, wordt er 

ook een groot marketing budget voorzien voor 
promotie van de verkoop, dit zorgt ervoor dat de prijs 
voor SEA op bepaalde zoektermen vrij duur is in 
vergelijking met de huurprijs. 

• Er is een investering nodig om het aanbod bekend te 
maken. De terugverdientijd van de huuradvertenties is 
nog niet helemaal duidelijk. 

42



Producenten rapport7

De gewaardeerde bijdrage en het vertrouwen van de producenten in ons project 
willen we vergoeden in de vorm van een vertrouwelijk piloot rapport. Het 
spreekt voor zich dat we niet alle info over het aantal transacties, de SEA 
inzichten en de productspecificaties kunnen delen. Hier delen we de conclusies 
die gelden voor alle producenten die met dit model aan de slag willen.  
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Peerby Pro Producentenrapport

1- Website / presentatie / foto’s 

2- Technische gegevens 

3- Customer journey 

4- Parameters Peerby PRO:  deelbaarheid & 
deeldiensten 

5- Stakeholders map en gebruikers feedback 

6- Product reis A - B - C. 

7- Risico’s: huurcontract / verzekering 

8- Handleiding A4 + FAQ ( wat als) 

9. Prijs  

10. Next steps

* De inhoud van de producenten rapporten is uiteraard confidentieel, deze 
wordt in verder toegelicht bij een volgende gesprek met de ondernemers.
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Conclusies8

Toenemende interesse bij ondernemers 

Bereidheid van gebruikers om bij te dragen aan deeldiensten
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Conclusies 
Het Peerby Pro Project heeft 10 producenten geëngageerd voor de pilot en 
voerde die uit voor 13 producten. We gingen in gesprek met 80 ondernemers 
en leerden uit 92 relevante aanvragen van gebruikers uit Gent, waarvan 24 
tot een transactie overgingen.  

We leerden dat alle technologie en de nodige systemen ruimschoots 
voorhanden zijn om een PSS uit te rollen. Dit zijn onder andere het 
Peerby.be gebruikersplatform, de communicatiemiddelen, en de gps 
tracking, maar ook praktische organisatie, wetgeving (contracten), 
productbeheer, promotie systemen. 

Op de huidige schaal van 5000 gebruikers in Gent is dit model nog niet 
voldoende interessant, maar deze piloot toont wel de schaalbaarheid van 
het model aan. Als producenten zich hierop verder organiseren kunnen ze 
een duurzaam model opzetten die een recurrent inkomen voorziet en een 
intiemer klantencontact.  

Het Freefloating model, waarbij producten reizen van gebruiker naar 
gebruiker is voor ons dankzij deze test gevalideerd. We kunnen dus alvast 
een serieuze kost besparen in transport en opslag door gebruikers te 
betrekken bij de deeldiensten.  

Een omschakeling naar een duurzame circulaire economie is dringend 
nodig, want overconsumptie en overproductie hebben een desastreuze 
impact op klimaat en milieu. Tot 65% van alle Co2 uitstoot zou afkomstig zijn 
uit productie. 

Een stapsgewijze overstap is mogelijk, want producenten hebben een 
toenemende interesse, ze moeten snel bijleren zodat de omzet daling van 
verkoop kan gecompenseerd worden door de rendabiliteit van de verhuur 
van producten met een lange levensduur die intensief gebruikt worden.  

We leerden dat gebruikers vooral belang hechten aan kwaliteit en dit tegen 
een redelijke prijs. De meest gehoorde opmerking over de diensten van 
klassieke verhuurbedrijven is toch wel dat die te duur en vaak ook te 
omslachtig zijn. Een enorm potentieel tot verbetering.  

Dit zijn de volgende noodzakelijke stappen:  
• Bij frequent gebruik door verschillende gebruikers zijn deeldiensten 

zoals transport en opslag noodzakelijk. Gebruikers willen hieraan graag 
bijdragen als ze hierdoor een betere prijs bekomen. Hiervoor moeten de 
uiteraard goed ondersteund worden 

  
• Producenten zouden een deel van hun verkooppromo kunnen 

verschuiven naar verhuur-promo, en een huurknop op hun website  en 
die van de distributeurs plaatsen naast de verkoopknop.

AssumptiesAssumpties
Producent heeft nood aan een business model waarin focus 
ligt op de kwaliteit van zijn producten 

Gebruikers zijn bereid goed te zorgen voor een product en bij 
te dragen aan opslag en transport. 

Alle technologie, praktische organisatie, wetgeving, 
productbeheer en promotie zijn voorhanden om dit model uit 
te rollen 

Alle noodzakelijke deeldiensten kunnen op een kosten 
efficiënte manier uitgevoerd worden
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Samenvatting Peerby Pro project 
Het Peerby Pro Project heeft 10 producenten geëngageerd voor de pilot en voerde die uit 
voor 13 producten. We gingen in gesprek met 80 ondernemers en leerden uit 92 relevante 
aanvragen van gebruikers uit Gent, waarvan 24 tot een transactie overgingen.  

We leerden dat alle technologie en de nodige systemen ruimschoots voorhanden zijn om een 
PSS uit te rollen. Dit zijn onder andere het Peerby.be gebruikersplatform, de 
communicatiemiddelen, en de gps tracking, maar ook praktische organisatie, wetgeving 
(contracten), productbeheer, promotie systemen. 

Op de huidige schaal van 5000 gebruikers in Gent is dit model nog niet voldoende 
interessant, maar deze piloot toont wel de schaalbaarheid van het model aan. Als 
producenten zich hierop verder organiseren kunnen ze een duurzaam model opzetten die 
een recurrent inkomen voorziet en een intiemer klantencontact.  

Het Freefloating model, waarbij producten reizen van gebruiker naar gebruiker is voor ons 
dankzij deze test gevalideerd. We kunnen dus alvast een serieuze kost besparen in transport 
en opslag door gebruikers te betrekken bij de deeldiensten.  

Een omschakeling naar een duurzame circulaire economie is dringend nodig, want 
overconsumptie en bijgevolg (of is het andersom) heeft een desastreuze impact op klimaat 
en milieu. Tot 65% van alle Co2 uitstoot zou afkomstig zijn uit productie. 

Een stapsgewijze overstap is mogelijk, want producenten hebben een toenemende interesse, 
ze moeten snel bijleren zodat de omzet daling van verkoop kan gecompenseerd worden door 
de rendabiliteit van de verhuur van producten met een lange levensduur die intensief 
gebruikt worden.  

We leerden dat gebruikers vooral belang hechten aan kwaliteit en dit tegen een redelijke 
prijs. De meest gehoorde opmerking over de diensten van klassieke verhuurbedrijven is toch 
wel dat die te duur en vaak ook te omslachtig zijn. Een enorm potentieel tot verbetering.  

Dit zijn de volgende noodzakelijke stappen:  
• Bij frequent gebruik door verschillende gebruikers zijn deeldiensten zoals transport en 

opslag noodzakelijk. Gebruikers willen hieraan graag bijdragen als ze hierdoor een 
betere prijs bekomen. Hiervoor moeten de uiteraard goed ondersteund worden 

• Producenten zouden een deel van hun verkooppromo kunnen verschuiven naar 
verhuur-promo, en een huurknop op hun website  en die van de distributeurs plaatsen 
naast de verkoopknop. 

De Peerby Pro pioniers

De Project Partners


