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Inleiding
 

Gefeliciteerd met deze keuze en welkom bij de cursus de basis voor je bedrijf in 1
week.
 
 
Wat maakt deze cursus bijzonder
Het gaat over de basis van je bedrijf, de belangrijkste beslissingen die ja als
ondernemer gaat maken.
Je ondernemersmindset en (online) Marketing en Sales komen pas aan bod als de
basis af is.
 
Ondernemen is een prachtig vak. Het geeft vrijheid, onafhankelijkheid en de
mogelijkheid om jouw invloed uit te oefenen op de wereld.
 
Je kent waarschijnlijk wel de verhalen van succesvolle start-ups. Maar helaas gaat het
ook nog wel eens mis.
Volgens de Kamer van Koophandel starten er maandelijks zo'n 16.000 bedrijven (dat
is +/- 100.000 per jaar). Van die verse ondernemers stop 70% al weer binnen 5 jaar.
Hoe dat komt en hoe jij dit voorkomt, vertel ik je straks.
 
Laat ik maar direct open en eerlijk zijn: of een onderneming wel of niet succesvol is,
heeft met veel factoren te maken. De meeste zijn niet, of lastig te beïnvloeden zoals:
timing en.... geluk.
 
Maar... er zijn 2 zaken waar je zelf invloed op kunt uitoefenen en dat zijn:

 Wat je verkoopt, je product of dienst en vooral hoe jij dit aanbiedt.
Jezelf. Jij de ondernemer, het bedrijf. Wanneer jij de juiste kennis en kunde hebt
verdubbelt je slagingskans.

 
Als ik naar de markt van ondernemingstrainingen kijk, zie ik 2 soorten aanbod:

Cursussen gericht op de persoonlijkheid van de ondernemer, vaak Business-
coaching genoemd.
Cursussen gericht op specifieke vaardigheden. Meestal (online) Marketing- en
Sales trainingen.

 
Hier is helemaal niets mis mee en zeker geen weggegooid geld (ook al voelt het wel
vaak zo), maar het werkt alleen als je de basis goed hebt gelegd.
 
 

1.
2.
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Wat is dan die basis?
 
Mijn ervaring is, dat ondernemers die het moeilijk hebben ALLEMAAL iets
gemeenschappelijks hebben: 

een product of dienst dat niemand kopen wil (tenminste, niet zoals het nu wordt
aangeboden),
meer geld uitgeven dan nodig is aan randzaken.
In de problemen raken doordat ze de zaken niet goed gepland en georganiseerd
hebben en daardoor afhankelijk van anderen zijn.

 
Deze inzichten worden overigens bevestigd door de resultaten van een onderzoek
gedaan door onderzoeksbureau CB Insights in 2018.
 
Om de aan een dood paard trekken metafoor maar eens te gebruiken: met super
mindset krijg je een dood paard niet tot leven en je moet wel een extreem goede
verkoper zijn om het te verkopen. 
Vind je ook dat er iets ontbreekt in de ondernemersopleidingen?
 
Wat dan wel?
 
Het veel logischer is om er voor te zorgen dat je bedrijf eerst een stevig fundament
heeft, dat het levensvatbaar is. 

met een goed uitgedacht product of dienst, dat mensen graag van je willen kopen,
kritische blik op inkomsten en uitgaven, zodat je meer geld overhoudt dan
uitgeeft,
goede organisatie van de bedrijfsvoering, waarbij je controle hebt over de
belangrijkste onderdelen van je bedrijf.

 
Mee eens?
 
 
Dat is nu precies hoe ik een ondernemingscursus zie. Ik reik de tools aan, die jou
instaat stellen zelf het fundament van je bedrijf neer te zetten. Niet alleen nu, maar
ook in de toekomst.  Door je bedrijf op een solide manier te laten draaien, zorg je
voor een constante stroom aan klanten en een gezonde verhouding tussen kosten en
opbrengsten. 
 
Ondernemers die voldoende kennis van ondernemen hebben, weten dat ze het
kunnen, zijn gemotiveerd en gefocust. Want zeg nu zelf, wat werkt nu meer
motiverend dan succes? 
 
Veel succes en plezier
 
Axel
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Hoe haal je het maximale rendement uit deze
cursus?
 

Aan de hand van 10 vragen en stellingen ga je stap voor stap door de
verschillende facetten van het starten van je bedrijf.

 
Als je alle antwoorden onder elkaar zet, dan heb je een uitgewerkt plan.

 
Het nadenken over de antwoorden kost het meeste tijd, lezen en de vragen
beantwoorden ongeveer een kwartiertje.

 
Als je vragen hebt... kun je me gewoon mailen

 
axel@lerenondernemen-veo.nl
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WAT VERKOOP JE NU EIGENLIJK?

Het klinkt misschien raar maar het is een absolute must om als eerste even na te denken over wat je nu eigenlijk
verkoopt.
Veel ondernemers gaan er vanuit dat hun klanten wel snappen wat ze verkopen. Dat dit  bruikbaar en gewenst is voor hun
klanten: het is immers zo'n goed idee, of ik weet zeker dat mensen er op zitten te wachten. 
 
In de praktijk blijkt dit helemaal niet (zo) duidelijk te zijn. Dat is de reden dat klanten wegblijven. Check maar eens een
paar websites (vooral coaches zijn vaak vaag) en vraag je eens af... wat verkopen ze nu eigenlijk en waarom zou ik dat
moeten kopen?
Het maakt dus veel uit wat je precies verkoopt en hoe... Klik hier voor de video 
 
Een kleine tip van de sluier: wat je verkoopt is niet alleen je product of dienst.. maar ook hoe je het aanbiedt.
Schrijf voor jezelf eens op:
-Wat verkoop je nu precies?
-Wat hebben anderen, jouw klanten daar aan?
-Schrijf eens kort verhaal van maximaal 5 regels over je bedrijf waarin je het product aanbiedt op een manier die je
klanten aanspreekt

STAP 1  :  HET PRODUCT

AAN WIE WIL JIJ JOUW PRODUCT OF DIENST LEVEREN EN WAAROM WILLEN ZIJ DAT KOPEN?

Mooi, je weet nu wat je verkoopt, nu gaan we het eens van een andere kant bekijken.
Wie zijn dan je klanten, je doelgroep? Zijn het consumenten of bedrijven? En waarom vinden zij dat ze jouw oplossing
nodig hebben en waarom vinden zij dat ze het bij jou moeten kopen?
Vul onderstaand schema maar eens in. Wees niet bang om wat je bij 1 hebt bedacht weer los te laten.

STAP 2  :  KIES JE KLANTEN

Van start!

© 2019 iedereen kan leren ondernemen-veo De basis voor je bedrijf in 1 week

https://lerenondernemen-veo.nl/445587878878889935341224-2/


ALS IK NIET WEET DAT JIJ BESTAAT, HOE KAN IK DAN BIJ JE KOPEN

In de marketing is het erg belangrijk dat jij je onderscheid van je concurrenten, zodat voor klanten direct duidelijk is
waarom ze bij jou moeten zijn.
De vraag is dan ook...
Wat ga jij anders doen dan je concurrenten/waarom moeten klanten bij jou zijn en niet bij die ander?
 
Opdracht 4:
Schrijf een reclamespotje van maximaal 1 minuut waar dit uit blijkt. Neem dit op (video) en laat dit aan tenminste 5
mensen zien in je doelgroep en vraag om hun feedback.
Stel hierbij de vragen:
-welk probleem los ik op en
-hoe aantrekkelijk klinkt dat?
Pas je filmpje aan op basis van de feedback en zet dat filmpje eens op Facebook en/of Linked in en kijk eens wat de
reacties zijn. Niet schrikken als je direct aanvragen/klanten krijgt.

STAP 4:  DE BASIS VAN MARKETING

KOSTEN GAAN VOOR DE BAAT, GELDT ALLEEN ALS ER BAAT BIJ IS

Een heikel punt. Je zult kosten moeten maken, voordat je iets verdient. De truuk is te bepalen welke kosten noodzakelijk
zijn om verkopen te realiseren!
Onder sommige kun je niet uit: je zult een boekhouding moeten voeren, reclame maken, ondernemerscursus volgen enz.
Andere kosten zijn niet direct noodzakelijk: een leaseauto, website, een complete huisstijl met visitekaartjes en alles wat
met uitbesteden te maken heeft wat je zelf kunt doen.
 
Het omslagpunt tussen zelf doen en uitbesteden is: 

Noodzaak: je bakt er zelf niets van, het kost teveel tijd om het eerst te leren en het is NU essentieel voor de verkoop.
Tijdgebrek: jij kunt in die zelfde tijd, minstens evenveel verdienen, maar liefst meer dan dat het je kost.

 
Stelregel: alles wat je niet uitgeeft, hoef je ook niet te verdienen. Dus van wat je verdient houd je meer over voor
noodzakelijke dingen of jezelf....
 
Beantwoord de volgende vragen:

Wat kost mijn product inkoop?
Hoe is de kostprijs opgebouwd?
Wat is mijn verkoopprijs?
Wat is de verkoopprijs van mijn concurrent?
Ben ik veel duurder of goedkoper?
Als ik veel duurder ben, waar zit dan het verschil in?
Als ik veel goedkoper ben, is er een kwaliteitsverschil?
Wat ga ik doen om mijn prijs concurrent te maken of de waarde van de hogere prijs te benadrukken.

 

STAP 5:  KOSTEN EN BATEN

ALS JE GEEN CONCURRENTEN HEBT, BEN JE OF UNIEK OF......

1. zoek uit of je concurrenten hebt.
 
2. a: zo ja, heb je veel of weinig concurrentie én hebben ze allemaal voldoende klanten?
    b: heb je geen concurrenten… dan ben je of heel uniek en heb je een gat in de markt, of er is geen markt. Kijk eens wat
bedrijven doen die op jouw diensten lijken.
 
3. vraag (of laat vragen) aan mensen buiten je vrienden- en kennissenkring, die in je doelgroep vallen of ze jouw dienst
willen hebben (niet kopen, hebben) en waarom? (doe dus gewoon marktonderzoek).
 
4. bepaal wat je wilt bereiken. Wil je rijk worden, wil je leven van je bedrijf, of wil je het “er bij doen”?
 
Opdracht: Go/ no go beslissing: bepaal op basis van je onderzoek of je een goede kans hebt om jouw doelen te behalen.
Go ga er voor, No Go terug naar de tekentafel, maar geef niet op.

STAP 3:  WIE Z IJN JE CONCURRENTEN?
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BOEKHOUDEN, NIET LEUK WEL NOODZAKELIJK

Wat ga je doen met je administratie:
Zelf doen? / Uitbesteden? /Combinatie van beiden?
Ben je een topper in administratie en is het allemaal niet al te ingewikkeld. Doe het zelf. Laat het desnoods door een
boekhouder even controleren.
Vind je het helemaal niets, besteed het dan uit aan een GOEDE boekhouder. Boekhouder is geen beschermd beroep,
iedereen kan zich dus boekhouder noemen. Kies zorgvuldig. Check even bij andere ondernemers bij wie zij zitten en wat
de ervaringen zijn.
Tegenwoordig heb je hele mooie online boekhoud programma's. Daarin doe je het meeste zelf en kijkt een boekhouder of
accountant alleen met je mee.
leuk of niet leuk. Zorg in alle gevallen, zorg dat je de basiskennis van het voeren van een administratie beheerst. Je wilt
voor je financiële huishouding niet afhankelijk zijn van een ander.

STAP 7:  F INANCIEEL 

WAAR MOET JE GOED IN ZIJN?

Ja in je vak natuurlijk en in je ondernemers vak...
Stel je eens voor: je hebt besloten dat jouw bedrijf (in tegenstelling tot je concurrenten) 24/7 bereikbaar is voor klanten.
Wat betekent dat dan voor jou?
Of, je vindt persoonlijk klantcontact heel belangrijk. Wat betekent dat voor je tijdsplanning? Oké je krijgt waarschijnlijk
makkelijker een opdracht, maar je hebt dan minder tijd voor andere zaken, zoals verkopen en de uitvoering. Moet je ook
goed zijn in relatiemanagement? En... ben je dat? volg de link naar de volgende video
Oja en als je niets weet van positioneren, boekhouden, marketing, sales.. hoe ga je daar dan mee om?
Om te bepalen waar je goed in moet zijn ga je naar stap 9

STAP 8:  MIDELLEN

WIE BEN JE EN WAAR BEN JE VERANTWOORDELIJK VOOR?

Super saai, maar toch even nodig. Welke rechtsvorm kies je?
De keuze voor een rechtsvorm kent 2 kanten fiscaalvoordeel en aansprakelijkheid.
In het kort:
Eenmanszaak, de meest voorkomende vorm voor starters
Een eenmanszaak heeft als voordeel dat er weinig kosten aan verbonden zijn. Je hoeft niet de jaarrekening te laten
goedkeuren door een accountant, je kunt zelf belastingaangifte doen. Het inkomen van de ondernemer is het resultaat van
de eenmanszaak en is zodoende alleen belast in de inkomstenbelasting. 
 
Vennootschap onder firma (vof)
De vennootschap onder firma komt neer op een eenmanszaak met meerdere eigenaren (Vennoten). Een vof hoeft zich
alleen maar in te schrijven bij KVK. Om problemen te voorkomen is het zeer verstandig om een oprichtingsakte bij de
notaris op te stellen. Hierin kunnen dan allerlei zaken als inleg, prestatie, afspraken, taken en winstverdeling worden
vastgelegd.
Ook wat de firmanten wel en niet mogen, moet goed in de notariële-akte te worden vastgelegd. Bij de vof bestaat het
zogenaamde vennootschapsvermogen (vermogen dat de oprichters samen hebben ingebracht) en het privévermogen.
Privéschuldeisers van de firmanten kunnen geen beroep doen op het vennootschapsvermogen. Alleen zakelijke
schuldeisers kunnen het vennootschappelijke vermogen aantasten. Omdat een vof geen rechtspersoonlijkheid heeft, ben
je als vennoot ook persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vof, ook al heeft een andere partner de schulden
veroorzaakt. Allereerst zal aanspraak worden gedaan op het vermogen van de zaak. Mocht dat onvoldoende zijn, dan
kunnen schuldeisers aanspraken maken op het privévermogen van jou en je partner. Het kan daarom verstandig zijn om
huwelijkse voorwaarden op te stellen met jouw partner.
 
De besloten vennootschap (bv)
Dit is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, of kortweg ‘rechtspersoon'. Een rechtspersoon is een bedrijf met de
zelfde rechten en plichten als een echt mens. Dit betekent dat bijvoorbeeld een ondernemer met een bv in principe niet
meer geld kan verliezen dan het bedrag waarvoor hij in de vennootschap deelneemt. De ondernemer kan met de
oprichting van een rechtspersoon het risico beperken dat hij in de privésfeer financieel aansprakelijk is.

STAP 6:  KIES JE ONDERNEMINGSVORM/ JURIDISCH
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BEN JE ER KLAAR VOOR OF KLAAR MEE?

Zet alle antwoorden van de verschillende stappen eens onder elkaar.
Beantwoord voor je zelf de volgende vragen:

heb ik een verkoopbaar product?
weet ik wie en waarom ze van mij willen kopen (weten, niet denken te weten)
heb ik gezonde concurrenten, die een goede boterham verdienen?
ben ik instaat om op een aantrekkelijke manier mijn product/dienst aan te prijzen en durf ik dat op bv internet te
delen?
weet ik wat mijn product kost en is dat in verhouding tot wat ik er voor kan vragen zonder mijzelf uit de markt te
concurreren? Of kan ik meer of minder waarde acceptabel verklaren.
welke ondernemingsvorm kies ik en... waarom?
wat ga ik doen met de boekhouding en mijn financiële kennis
op basis van mijn waardestrategie, wat moet ik goed kunnen?
beheers ik wat ik moet beheersen om mijn waardestrategie te kunnen uitvoeren
 kan ik met een goed gevoel van start?

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

STAP 10:  VAN START

KUN JE WAT JE MOET KUNNEN?

Hiervoor moet je helemaal terug naar het begin, naar stap 1.
Kijk de video over positioneren nog maar eens een keer. 
Bepaal dan op basis van je kernwaarden, uitvoering en presentatie:

waar je goed in bent?
waar je goed in moet zijn?
of je dit voldoende beheerst?
hoe je jouw sterktes gaat inzetten voor je bedrijf?
hoe je jouw zwaktes gaat verbeteren

leren
vermijden
uitbesteden

1.
2.
3.
4.
5.

a.
b.
c.

STAP 9:  SKILLS
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ONS MOTTO: IEDEREEN KAN LEREN ONDERNEMEN SIMPEL, GOED EN VOORAL BETAALBAAR

Dank je wel voor je tijd en aandacht. Ik hoop dat je met veel plezier deze training hebt gevolgd. Natuurlijk het is een
eerste aanzet en er is nog heel veel ruimte voor verdieping.
Toch vind ik het leuk als je me feedback geeft over wat je er van vond, of je dingen hebt gemist.
 
Heb je behoefte om meer te leren, kijk dan even op de website voor het actuele aanbod. Er is een grote kans dat er
nog een gratis training aangeboden wordt.
 
 
Heb je nog vragen:
Je kunt me bereiken via: axel@lerenondernemen-veo.nl
De website vind je: www.lerenondernemen-veo.nl
Of bel me op 085 210 6060
 

VEO

https://lerenondernemen-veo.nl/
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