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Disclaimer 

_____________________________________________________________________________________ 

 

" Prosoa Rural project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie.  Deze publicatie geeft alleen de 

mening van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de 

informatie in deze publicatie.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
  

_________________________________ 

 

Ontwikkeld door 

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP  

DEVELOPMENT  

Telefoon: +30 2410 626943  

E-mail: info@ied.eu  

Website: www.ied.eu 

_____________________________________ 

_________________________________ 

 

De module is open en beschikbaar via de 
website van het project 
 

http://www.prosoarural.ilabour.eu/outp
uts/  

voor alle leerlingen die erin 

geïnteresseerd zijn. 

 

_____________________________________

_ 

 

http://www.ied.eu/
http://www.prosoarural.ilabour.eu/outputs/
http://www.prosoarural.ilabour.eu/outputs/
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PROJECT EN PARTNERS  

 

Het project "Prosoa Rural - Promoting Social Awareness in Rural Area (2018-2-ES02-KA205-011523)" heeft 

tot doel materiaal te ontwikkelen dat opvoeders in landelijke opleidingscentra ondersteunt, zodat zij deze 

waarden kunnen overbrengen op jongeren. Het materiaal zal gebaseerd zijn op een methodologie die 

gericht is op de bevordering van actieve participatie en sociaal ondernemerschap in verband met het 

behoud van cultureel erfgoed en tradities op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Het project 

wordt gefinancierd door het Spaanse nationale agentschap binnen het Erasmus Plus-programma van de 

EU. Het project bestaat uit het volgende partnerschap: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Acción Laboral 

http://www.accionlaboral.com 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IED 

http://ied.eu/ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 INOVA+ 

http://www.inova.business 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.accionlaboral.com/
http://ied.eu/
http://www.inova.business/
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 Futuro Digitale 

http://www.futurodigitale.org 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

  Internationale Arbeidsvereniging 

http://www.ilabour.eu 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Projectduur: December 2018 - Juli 2020 

 

Lees meer over het project op: 

 

Website: http://www.prosoarural.ilabour.eu  

 

Facebook: https://www.facebook.com/prosoaruralproject 

 

  

 

 

http://www.futurodigitale.org/
http://www.ilabour.eu/
http://www.prosoarural.ilabour.eu/
https://www.facebook.com/prosoaruralproject
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DOELSTELLINGEN  

 

Deze opleidingsmodule heeft tot doel het initiatief en het sociaal ondernemerschap van jongeren op basis 

van cultureel erfgoed en tradities te bevorderen. 

Via deze module worden jongeren getraind in en ontwikkelen zij ondernemersvaardigheden, met als doel 

dat zij mensen kunnen zijn met een groter maatschappelijk initiatief, die in staat zijn om activiteiten en/of 

bedrijven te genereren die gerelateerd zijn aan Cultureel Erfgoed, en hun behoud. Naast het genereren 

van meer hoogwaardige vaardigheden voor jongeren, draagt het bij aan een grotere kans op initiatieven 

in landelijke omgevingen die het culturele erfgoed van kleine plattelandsgemeenten in stand houden. 

De belangrijkste doelstellingen van deze opleidingsmodule: 

✓ Het sociale bewustzijn van jongeren in plattelandsgebieden vergroten. 

✓ De ondernemersvaardigheden van jongeren verbeteren. 

✓ Bevordering van sociaal ondernemerschap onder jongeren in plattelandsgebieden.  

✓ Een grotere betrokkenheid en een groter bewustzijn creëren over de noodzaak van het behoud 

van het cultureel erfgoed en de tradities. 
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HOOFDSTUK 1 -  INLEIDING TOT SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN CULTUREEL 

ERFGOED 

1.1 WAT IS SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP?  

Sociaal ondernemerschap is een steeds populairder wordende vorm van ondernemerschap die a) gericht 

is op het bereiken van een sociaal doel door het creëren van sociale waarde, en b) gericht is op het 

oplossen van sociale problemen zoals milieubescherming, onderwijs, werkloosheid, 

gezondheidsdiensten, armoede, burgerrechten, racisme, energie, genderongelijkheid, watervoorraden, 

dierenbescherming, enz1.  

 

 

 

 

 

 

 

Het aanpakken van het specifieke probleem, de sociale onderneming ligt bij specifieke activiteiten en 

oplossingen die vaak komen door de uitvoering van innovatieve benaderingen.  

Maar wat wordt bedoeld met de term "sociale onderneming" en hoe deze verschilt van de reguliere 

bedrijfsvoering is soms niet zo duidelijk. Maar een sociale onderneming kan zowel een winstgevende als 

een niet-winstgevende onderneming zijn. We kunnen stellen dat een cruciaal element dat "sociaal" en 

"traditioneel" ondernemen van elkaar scheidt, is dat sociaal ondernemen gericht is op het oplossen van 

specifieke sociale problemen in plaats van op het bereiken van alleen economische resultaten.1 Net als 

een reguliere ondernemer moet een sociaal ondernemer risico's nemen en vastberaden zijn om zijn of 

haar sociale onderneming succesvol te laten zijn.  

We kunnen sociaal ondernemerschap beschouwen als een combinatie van 3 pijlers: business, sociaal 

engagement en sociale dienstverlening. Maar hoe werkt een sociale onderneming eigenlijk?  

 

 

 

Sociaal ondernemerschap 

Oplossen van Sociale Problemen 

 

Creatie van Sociale Waarde 

 

Sociaal Doel 
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VIDEO 1: Wat is sociaal ondernemerschap en hoe werkt het? 

 

   

1.1.1 HOE ZIET EEN SOCIALE ONDERNEMING ERUIT?  

Sociaal ondernemerschap kan:  

- Wees in alle soorten en maten 

- Wees een opstelling en werkend door een diversiteit aan mensen, ongeacht geslacht, religie, 

etniciteit, seksuele geaardheid, leeftijd. 

- Verkoop een verscheidenheid aan producten en diensten 

 

Bekijk de volgende voorbeelden. Elke afbeelding toont een product of dienst die door een sociale 

onderneming wordt verkocht. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ecKK3S8DOE
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VOORBEELDEN VAN SOCIALE ONDERNEMINGEN 

 

1.1.2 WELKE VORMEN VAN ONDERNEMEN KAN EEN SOCIALE ONDERNEMING AANNEMEN?  

Een sociale onderneming kan bijna alle bedrijfsvormen aannemen. Enkele voorbeelden zijn de volgende: 

 

 

-

-

-
-

-

Kunst - Ambachten -
Verzamelobjecten

Muziek - Sport Kleding - Accessoires

Food-Cafe-Shop-Bar Technologieën Wetenschap, enz.
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Bij elk sociaal vraagstuk kunnen we bijvoorbeeld de volgende voorbeelden van sociale ondernemingen 

krijgen: 

Sociale kwestie Zakelijk 

Dak- en thuisloosheid Rondleidingen 

Jeugdwerkloosheid Café/Restaurant 

Vluchtelingen en migranten Kruidenierswinkel 

Gehandicapte Volwassenen Tijdschrift/Krant 

Kwetsbare ouderen Upcycling winkel 

Inheemse bevolking Kunstgalerie 

 

1.1.3 WELKE WAARDE, IMPACT KAN EEN SOCIALE ONDERNEMING CREËREN?  

Net als elke andere onderneming proberen sociale ondernemingen producten of diensten te verkopen 

om winst te maken. Om succesvol te zijn moeten ze duidelijk zijn over de waarde die ze voor anderen 

hebben. Wat sociale ondernemingen onderscheidt van andere bedrijven is dat ze op veel verschillende 

manieren waarde kunnen creëren: 

❖ Kunnen hun winst gebruiken om sociale of milieugoederen te doen. 

❖ Nieuwe oplossingen vinden en creëren, manieren van werken om sociale problemen aan te 

pakken. 

❖ Commerciële strategieën toepassen om verbeteringen in het welzijn van mens en milieu te 

maximaliseren.  

❖ Innovatief gebruik van zakelijke technologieën en middelen om oplossingen te vinden voor sociale 

problemen.  

❖ Werken aan culturele, sociale of ecologische oorzaken om een duurzame en levensvatbare impact 

op mensen te creëren. 

❖ Herstel de gemeenschap gebaseerde economieën en herinvesteer lokaal in de gemeenschap en 

niet in de rijke belanghebbenden 

 

Impact is ook een zeer belangrijk sleutelelement in sociale ondernemingen. Het is het resultaat van de 

verkoop van hun producten of diensten.  

De gevolgen die sociale ondernemingen kunnen hebben zijn:  

❖ Vergroten van de inzetbaarheid en het delen van arbeidskennis aan jongeren, zodat zij bereid zijn 

om aan het werk te gaan. 

❖ Gebruik een bedrag van hun winst om de opvang van daklozen te betalen of om met 

drugsverslaafden te werken.  

❖ Zorg voor maaltijden voor ouderen en gehandicapten in hun huizen, enz. 
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1.1.4 SOCIALE ONDERNEMINGEN IN DE WERELD   

Leren van andere verhalen helpt u om succes te boeken en falen te voorkomen. Natuurlijk heeft elke 

activiteit in het leven een percentage aan risico's.  

Over de hele wereld zijn er veel succesvolle sociale ondernemingen die een sociale impact hebben bereikt. 

Maar wat wordt er bedoeld met het woord "sociale impact"?  

Sociale impact is de positieve verandering van de gemeenschap of de maatschappij door de activiteiten 

van een onderneming. 

Laten we een voorbeeld nemen: 

The Big Issue uit het Verenigd Koninkrijk: is een straatkrant, opgericht in 1991, die daklozen, of 

personen die het risico lopen om dakloos te worden, de mogelijkheid biedt om een inkomen te 

verdienen door de verkoop van een tijdschrift aan het publiek. Verkopers kopen The Big Issue magazine 

voor £1,25 en verkopen het voor £2,50, wat betekent dat elke verkoper een micro-ondernemer is die 

werkt, niet bedelt. 

 

Camara education uit Ierland: is een sociale onderneming, opgericht in 2005, die computers in scholen 

en jeugdcentra installeert en leraren traint in het gebruik ervan. Camara onderwijs is actief in Afrika 

(Ethiopië, Kenia, Zambia, Lesotho en Tanzania) en Ierland.  

https://www.bigissue.com/
https://camara.org/
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Specialisterne uit Denemarken: traint mensen met een autismespectrumstoornis (ASD) om te voldoen 

aan de eisen van het bedrijfsleven. Specialisterne biedt ook een werkomgeving waar het 'normaal' is 

om ASD te hebben en waar de rol van het management en het personeel is om de best mogelijke 

werkomgeving voor de werknemers met ASD te creëren. Medewerkers werken als bedrijfsadviseur aan 

taken zoals het testen van software, het programmeren en het invoeren van gegevens voor de publieke 

en private sector. Specialisterne is actief in Europa (Denemarken, Oostenrijk, IJsland, Ierland, Italië, 

Noorwegen, Spanje), Australië, Canada, Brazilië, de VS en Singapore.   

 

 

1.2 SOORTEN SOCIALE ONDERNEMERS 

Sociale ondernemers kunnen proberen milieuvriendelijke producten te produceren, zich te richten op 

filantropische activiteiten of uiteenlopende bijdragen te leveren aan hun gemeenschappen en 

samenlevingen door gebruik te maken van bedrijfsmodellen om creatieve oplossingen te bieden voor 

complexe en hardnekkige sociale problemen2.   

We kunnen een verscheidenheid aan soorten sociale ondernemers identificeren3, maar we zullen ons 

richten op slechts 4 van hen: sociale bricoleur, sociaal bouwkundigen, sociaal ingenieur en sociaal 

maatschappelijk ondernemer. 

http://specialisterne.com/
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1.3 SOCIALE ONDERNEMERSCHAPSVAARDIGHEDEN 

Elke soort ondernemer moet een duidelijk doel stellen dat hij tot doordachte concrete acties kan komen. 

In sommige gevallen kan het bereiken van dit doel veel tijd kosten. Het hebben van een idee en een plan 

helpt ondernemers om paden te bewandelen, helpt hen om een missie te creëren die hen zal leiden en 

hen te herinneren aan hun doel en hen te motiveren in moeilijke tijden.  Sommige van de 

ondernemersvaardigheden, die je helpen om dichter bij je doel te komen en je daarop te blijven focussen, 

zijn dat wel: 

Creativiteit en 
onafhankelijkheid 

Communicatie Kritisch en ontwerpend 
denken 

Zakelijke verhalen 
vertellen 

Passie Empathie en 
zelfbewustzijn 

Toekomstgericht Besluitvorming 

Zelfmotivatie en 
vertrouwen 

Teamwork en 
samenwerking 

Bronnenrijk Tijdmanagement en 
stresstolerantie 

Optimisme Netwerken en 
relatieopbouw 

Avontuurlijk Groeimentaliteit 

Missie en waarden Innovatie en het nemen 
van risico's 

Vermogen om anderen 
te motiveren, te 
begeleiden, te 

ondersteunen en te 
leiden 

Digitale kennis, de wens 
en het vermogen om 

continu te leren 

 

 

 

Social Bricoleur Ze komen tegemoet aan een lokale maatschappelijke behoefte 
waarin ze de expertise en middelen hebben om innovatieve 
oplossingen te vinden.

Maatschappelijke 
bouwkundigen

Ze komen tegemoet aan sociale behoeften die overheden, 
agentschappen en bedrijven niet kunnen bedenken voor het creëren 
en exploiteren van alternatieve oplossingen, goederen en diensten. 

Sociaal Ingenieur Zij zijn gericht op belangrijke sociale behoeften door het creëren van 
nieuwere en effectievere sociale stelsels ter vervanging van de 
bestaande. 

Sociaal 
ondernemerschap in de 

gemeenschap

Ze komen tegemoet aan de sociale behoeften van een gemeenschap 
binnen een relatief beperkt geografisch gebied. 
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1.4 WAT IS CULTUREEL ERFGOED? 

Cultureel erfgoed is een verzameling van oude en traditionele gebruiken en voorwerpen die door de oude 

generaties zijn nagelaten, in het heden worden gepresenteerd en in de toekomst worden toegekend aan 

de nieuwe generaties.   

Elk land, elke stad of elk klein dorp heeft zijn eigen, unieke cultuur, tradities en gewoontes.  

Als u nieuwsgierig bent naar de tradities en gebruiken in Spanje, Griekenland, Portugal, Nederland, Italië 

en Turkije, kunt u onze catalogus met beste praktijken op het gebied van cultureel erfgoed bekijken op de 

website van het project:  http://www.prosoarural.ilabour.eu/outputs/. 

1.5 SOORTEN "ERFGOED" 

Kunnen het erfgoed indelen in 3 soorten, namelijk cultureel erfgoed, immateriële cultuur en natuurlijk 

erfgoed. 

1.5.1 CULTUURBEZIT 

Cultureel eigendom is gerelateerd aan:  

Musea en het onderhoud van kunst, 

architectuur, digitaal, film- en audiomateriaal. 

 

 

                                                                                                                              

Acropolis - Athene, Griekenland 

1.5.2 IMMATERIËLE CULTUUR  

 Immateriële cultuur is gerelateerd aan: 

 Geschiedenis, taal, religie, folklore, sociale gewoontes 

en gebruiken, menselijke culturele activiteit. 

 

 

 

 Momoeria - Kozani, Griekenland 

http://www.prosoarural.ilabour.eu/outputs/
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1.5.3 NATUURLIJK ERFGOED 

Natuurlijk erfgoed is verwant aan: 

Natuurlijke omgeving (flora en fauna) en 

platteland. 

 

 

 

 

     

     

Navagio strand - Zante, Griekenland 

1.6 CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP 

Cultureel Ondernemerschap (ook wel cultuurondernemerschap of kunstondernemerschap genoemd) - is 

een managementproces waarmee culturele werkers proberen hun creativiteit en autonomie te 

ondersteunen, hun aanpassingsvermogen te vergroten en zowel artistieke als economische en sociale 

waarde te creëren. (Throsby, 2001) 

1.6.1 SOCIAAL ONDERNEMER VS CULTUREEL ONDERNEMER 

 

Ze creëren een 
bedrijf (product of 
dienst) om een 
sociaal probleem 
aan te pakken.

Doelstellingen: 
zakelijk succes en 
sociale verandering 
zijn even belangrijk 
- sociale 
verandering 
bevorderen

Sociale economie

Sociaal 
Ondernemers Ze creëren culturele 

producten 
(beeldende kunst, 
muziek, film, enz.) 
die nieuwe 
manieren bieden 
om sociale 
problemen te 
begrijpen.

Doelstellingen: 
zelfbeschikking -
bevorderen van de 
mondiale 
verandering

Creatieve economie

Culturele 
Ondernemers
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De culturele ondernemer 

 

VIDEO 2: De Culturele Ondernemer - Risico's nemen en het goed doen? 

 

1.6.2 TAXONOMIE VAN DE COMPONENTEN VAN CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP  

 

Strategieën

Sociale ondernemingen

Creatieve ondernemingen

Gemeenschap van 
Erfgoedondernemingen

Nieuwe ondernemingen

Veranderingsmanagement

Tactiek

Nieuwe financieringsaanpak 
en bronnen

Partnerschap

Netwerken

Nieuwe technologieën

Nieuwe 
marketingbenadering

Bricolage

Competenties /

Vaardigheden

Kans op spotten

Opleiding en vorming

Mindset

Toekomstgericht

Open geest

Context

Cultuur

Tradities

Gemeenschap

Lokaal

Artistiek veld

https://www.youtube.com/watch?v=Wt5_mdW6vTw
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1.7 ONDERWERPEN 

1.7.1 GROTE IDEEËN 

Inleiding van de oefening:  

Het belangrijkste punt van deze dynamiek is het beantwoorden van de vraag:  

In welk idee moet ik investeren?  

Het genereren en identificeren van bedrijfsideeën die "levensvatbaar" zouden kunnen zijn, maar het moet worden 

gecontrasteerd met wat de omgeving echt wil. 

Start de oefening! 

1.7.2 UITDAGINGSDYNAMIEK 

Inleiding van de oefening:  

In deze groepsdynamiek is het belangrijkste doel het team voor nieuwe uitdagingen te stellen en daarvoor is het 

nodig dat mensen zich zelfverzekerd en veilig voelen. 

Start de oefening! 

1.7.3 VIJF WAAROM 

Inleiding van de oefening:  

Deze dynamiek helpt om de relatie tussen een probleem en zijn context te begrijpen. Het wordt gebruikt om "voorbij 

de oppervlakte van een probleem te gaan en de grondoorzaak te ontdekken, omdat de problemen duurzamer 

worden benaderd wanneer een analyse van hun oorsprong wordt uitgevoerd". 

Start de oefening! 

1.7.4 MIRROR MIRROR 

Inleiding van de oefening:  

Het kennen en identificeren van de ondernemerskenmerken van de deelnemers. Verwachte leerervaringen zijn: 

- Kennisverbetering: Herkennen van de diverse kenmerken die elke ondernemer heeft. Je moet cultiveren om een 

succesvol bedrijf te implementeren. 

- Vaardigheden verbeteren: Geef op een creatieve manier uitdrukking aan de ondernemerskenmerken die hij in zijn 

collega's herkent en die hij zelf herkent. 

- Attitudeverbetering: Wees bereid om uw ondernemerskenmerken op een positieve manier te evalueren en 

oplossingen voor te stellen om die kenmerken te versterken die als zwak worden geïdentificeerd. 

Start de oefening! 

http://tiny.cc/z6a3iz
http://tiny.cc/q7a3iz
http://tiny.cc/n8a3iz
http://tiny.cc/l9a3iz
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1.7.5 DE CONTEXTKAART 

Inleiding van de oefening:  

Deze dynamiek is bedoeld om ons de externe factoren, trends en krachten te laten zien die het idee omringen, 

want als we eenmaal een systemische visie hebben op de externe omgeving waarin we ons bewegen, zullen we 

beter in staat zijn om proactief te reageren. 

Start de oefening! 

 

 

 

  

http://tiny.cc/ffb3iz
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HOOFDSTUK 2 –HET ONTWIKKELEN VAN UW IDEE VOOR SOCIAAL 

ONDERNEMERSCHAP  

2.1 IDEEËNVORMING 

Het zoeken naar het product of service idee lijkt soms moeilijk. Een bedrijf gaat uit van een idee. In de 

loop van je leven kunnen veel ideeën opduiken. Maar door te brainstormen en te denken over het 

ontwerp komt u dichter bij uw visie, missie en passie. Hoe ga je op zoek naar een product- of 

servicegedachte?   

 

1. Begin met wat je hebt 

Brainstormen: Begin alle ideeën op te nemen die in je hoofd opduiken. Neem daarna de tijd om elk idee 

te evalueren en hun ontwikkelingspotentieel te vinden.  

Ideeën die je al hebt: Het kan een idee zijn dat je al lang hebt, bijvoorbeeld toen je een kind was. Waarom 

zou je het niet eens proberen? 

Denk aan uw ervaring: misschien heeft u een vaardigheid of een reeks ervaringen die u deskundig maakt 

op het gebied van een specifiek onderwerp en die u in staat kan stellen gemakkelijker de markt te 

betreden. Probeer uit te zoeken wat deze vaardigheden en ervaringen zijn en hoe je ze in ideeën kunt 

omzetten. 

Denk aan je passies: Je passie voor iets is de krachtigste en meest gemotiveerde bron 

van ideeën, omdat het je in staat stelt om ervoor te zorgen, ervoor te werken en je te 

laten doen wat je moet wensen. Er is een gezegde dat gaat" als je houdt van wat je 

doet zul je nooit een dag werken ik je leven".    

Een voorbeeld: Minnal doorgaan begon met twee jongens die van reizen houden, 

maar gefrustreerd waren met hun draagtassen, dus creëerden ze hun eigen. Hun 

passie voor reizen hielp hen een unieke tas te ontwerpen. https://www.minaal.com/  

2. Kijk rond in uw gemeenschap 

- Luister naar de mensen en let op wat ze zeggen. Misschien ontdek je wel nieuwe en 

interessante Retail concepten. Een andere grote bron van nieuws en informatie kunnen de kranten zijn.  

- Kijk om je heen bij je buurman, je werk en het dagelijks leven. Welke producten of diensten kunnen het 

leven van deze mensen makkelijker maken? Wat is voor hen moeilijk te vinden op de lokale markten? Wat 

maakt uw gemeenschap uniek dat kan worden verspreid naar de andere gemeenschappen? 

- Een grote bron van ideeën is het vinden van oplossingen voor mensenpijnen. Het aanbieden van een 

product of dienst die mensen helpt bij het oplossen van een aantal van hun problemen of het verbeteren 

van hun leven kan een geweldige plek creëren voor uw idee om te ontwikkelen en te groeien.  

https://www.minaal.com/
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3. Zoek de trends van de klanten 

Het volgen van wat klanten kopen is een goed idee om een overzicht te hebben van de producten waar 

veel vraag naar is. Dit kan u ook helpen om met nieuwe ideeën te komen die u voorheen niet eens kende 

of imago had. Er zijn weinig tools die u helpen om de kooptrends van klanten te volgen: 

Trend Jager 

Trend Kijken 

Google-trends 

 

Een andere belangrijke bron waar je de trends van de klanten kunt vinden, is het reizen. Reizen stelt u in 

staat om te observeren wat de trends zijn over de hele wereld en geeft u nieuwe ideeën van inspiratie.  

Sociale en online netwerken 

Sociale media en sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, eBay, Amazon enz. zijn een andere nuttige 

bron die u helpt bij het vinden van nieuwe product- of dienstideeën. 

4. Ontwerp denken 

Ontwerp denken is een proces dat u helpt de gebruiker te begrijpen, de uitdagingen te vinden en het 

probleem te herdefiniëren om nieuwe oplossingsrichtingen te creëren.  

Het ontwerpdenkproces is: 

VIDEO 3: Het ontwerpdenkproces? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_r0VX-aU_T8
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Voor meer lezen en ontdekken over ideeontwikkeling en ontwerp denken, bekijk dit zeer interessante 

materiaal hier!   

(Je hoeft je alleen maar te registreren en je kunt gratis toegang krijgen tot het lesmateriaal) 

2.2 WAT EEN BEDRIJFSMODEL IS?  

Het bedrijfsmodel is een methode die de sociaal business kan vormen, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van de beschikbare middelen om oplossingen te bieden voor de problemen en behoeften van klanten. In 

het bijzonder kan een bedrijfsmodel de specifieke manier identificeren waarop de sociaal business haar 

producten/diensten bedient, met welke sociale problemen wordt omgegaan en hoe het geld wordt 

verdeeld.  

Hieronder presenteren we u hoe u het businessmodel canvas en het businessplan voor het opzetten van 

uw eigen sociaal business kunt gebruiken en creëren. 

2.3 HET SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS 

Het Business Model Canvas is een zeer nuttig hulpmiddel voor ondernemers. Het geeft een korte 

beschrijving maar een totaaloverzicht van uw bedrijfsomgeving. Het helpt u ook bij het vormgeven van 

het proces van uw businessplan (we gaan er in de volgende paragraaf op in).  

Het businessmodel canvas, dat in 2010 door Alexander Osterwalder is ontwikkeld, maakt het mogelijk om 

zich te richten op operationeel, strategisch en marketingmanagement van uw sociaal business. Het Canvas 

bestaat uit negen blokken. Elk blok heeft een lijst met vragen die je helpen bij het brainstormen van je 

idee en die telkens opnieuw in overweging moeten worden genomen.   

 

https://courses.edx.org/courses/course-v1:CurtinX+DASE1x+2T2019/courseware/38254f57bb3f4904b8124030495ca17d/7834ca7e5b4742dd8032c1856d199839/1?activate_block_id=block-v1%3ACurtinX%2BDASE1x%2B2T2019%2Btype%40vertical%2Bblock%4059f8d3a0513d43759e932001c3906fda
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U kunt het Business Model Canvas hier downloaden! 

Belangrijkste partners: verwijst naar alle bedrijven, of organisaties die uw ondernemingen helpen om het 

risico te verminderen, acties uit te voeren of middelen te verwerven.  

Sleutelactiviteiten: zijn de belangrijkste acties die een bedrijf moet ondernemen om succesvol te kunnen 

opereren.  

Belangrijke middelen: laat een onderneming toe om een Waarde propositie te creëren en aan te bieden, 

markten te bereiken, relaties te onderhouden met Klantensegmenten, en inkomsten te verdienen. De 

belangrijkste middelen kunnen fysiek, financieel, intellectueel of menselijk zijn. De belangrijkste middelen 

kunnen eigendom zijn van of geleased worden door het bedrijf of verworven worden van belangrijke 

partners.  

Waardepropositie: lost een klantprobleem op of voldoet aan een klantbehoefte. 

Klantensegmenten: is de segmentatie van klanten volgens enkele gemeenschappelijke kenmerken die zij 

kunnen hebben, zoals gemeenschappelijke behoeften, gemeenschappelijk gedrag of andere kenmerken.  

Klantrelaties: bouwt het type relatie op dat een bedrijf wil aangaan met elk klantsegment. Relaties kunnen 

variëren van persoonlijk tot geautomatiseerd.  

Kanalen: maakt het product of de diensten zichtbaar voor klanten. Kanalen spelen een belangrijke rol in 

de klantbeleving. 

Kanalen dienen verschillende functies, waaronder:  

• Bewustmaking van klanten over de producten en diensten van een bedrijf  

• Klanten helpen bij het evalueren van de waarde propositie van een bedrijf  

• Klanten in staat stellen om specifieke producten en diensten te kopen  

• Het leveren van een Waarde propositie aan klanten 

Kostenstructuur: beschrijft de belangrijkste kosten die worden gemaakt bij het werken onder een bepaald 

bedrijfsmodel.  

Inkomstenstromen: beschrijft de inkomsten die worden verdiend met de activiteiten van een bedrijf.  

 

 

 

 

file://///zeus/2.Programmata/2.2.Implementing/1063_EU_2018_KA2_APRIL_YOUTH_SP_PROSOA_RURAL/Ylopoihsh/03_Intellectual%20Outputs/Ο3%20-%20Training%20Module%20II%20''Social%20Entrepreneurship%20and%20Cultural%20Heritage''%20-%20IED/The%20Business%20Model%20Canvas%20Template.pdf
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De belangrijkste vragen 4! 

 

▪ Wie zijn uw belangrijkste partners? 
▪ Wie zijn uw belangrijkste 

leveranciers? 

▪ Welke belangrijke middelen 

verwerven we van partners? 

▪ Welke belangrijke activiteiten voeren 

de partners uit?  

 

▪ Welke belangrijke middelen hebben 
uw value propositiors nodig? 

▪ Uw distributiekanalen?  
▪ Klantrelaties? 
▪ Inkomstenstromen? 

 

 

▪ Welke belangrijke activiteiten 
vereisen uw waardeproposities? 

▪ Uw distributiekanalen? 
▪ Klantrelaties? 
▪ Inkomstenstromen? 

 

Belangrijke partners 

Belangrijkste activiteiten 

Belangrijke middelen 
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▪ Welke waarde levert u aan de klant? 
▪ Welk probleem van uw klant helpt u 

oplossen? 
▪ Welke bundels van producten en 

diensten biedt u aan elk 
klantensegment aan? 

▪ Aan welke klantbehoeften voldoet u? 

 

 

▪ Wat voor soort relatie verwacht elk 
van uw klantsegmenten dat u met 
hen onderhoudt? 

▪ Welke heeft u opgericht? 
▪ Hoe worden ze geïntegreerd met de 

rest van uw bedrijfsmodel? 
▪ Hoe kostbaar zijn ze?  

 

▪ Via welke kanalen willen uw 
klantsegmenten bereikt worden? 

▪ Hoe wilt u ze bereiken? 
▪ Hoe worden uw kanalen 

geïntegreerd? 
▪ Welke werken het beste? 
▪ Welke zijn het meest kostenefficiënt? 
▪ Hoe integreert u uw chanels met 

klantenroutines? 

 

Waardevoorstellen 

Klantenrelaties 

Kanalen 
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▪ Voor wie creëer je waarde? 
▪ Wie zijn uw belangrijkste klanten? 

 

 

▪ Wat zijn de belangrijkste kosten die 
inherent zijn aan uw bedrijfsmodel? 

▪ Welke belangrijke middelen zijn het 
duurst? 

▪ Welke sleutelactiviteiten zijn het 
duurst? 

 

 

 

▪ Voor welke waarde zijn uw klanten 
echt bereid te betalen? 

▪ Waarvoor betalen ze op dit moment? 
▪ Hoe betalen ze op dit moment? 
▪ Hoe willen ze liever betalen? 
▪ Hoeveel draagt elke inkomstenstroom 

bij aan uw totale inkomsten? 

 

 

 

De lijst met vragen is hier beschikbaar  

Vergeet niet dat het bedrijfsmodel doek kan worden gebruikt door elk type bedrijf, maar elke keer moet 

worden geadopteerd.  

 

 

Klantensegmenten 

Kostenstructuur 

Inkomstenstromen 

https://www.nos.pt/empresas/repositorio-informacao/criar-uma-empresa/guias-teoricos/PublishingImages/Business_Model_Canvas.png
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VIDEO 4: Hoe schrijf je een businessmodel canvas? 

 

 

2.4 HET VORMEN VAN EEN SOCIAAL ONDERNEMINGSPLAN 

Het opstellen van een Sociaal Business Plan is een kans om zorgvuldig na te denken over elke stap van het 

opstarten van uw Sociaal Enterprise. 

Dit is uw kans om eventuele zwakke punten in uw bedrijfsidee te ontdekken, de kansen te identificeren 

die u misschien niet hebt overwogen en te plannen hoe u zult omgaan met de uitdagingen die zich 

waarschijnlijk zullen voordoen. Een goed geschreven businessplan zal je helpen om je te blijven focussen 

op je doel en missie, om prioriteiten en specifieke actiepunten te creëren, om te groeien en om je idee te 

communiceren naar de potentiële stakeholders en klanten.  

Een businessplan moet duidelijk, volledig, opportunistisch en reactief zijn. Een persoon buiten uw bedrijf 

moet het kunnen begrijpen!   

 

VIDEO 5: Hoe schrijf je een businessplan? 

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
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Wij hebben voor u een downloadbaar werkblad ontwikkeld waarmee u aan uw businessplan kunt 

beginnen.  

U kunt het businessplansjabloon hier downloaden! 

2.5 ONDERWERPEN 

2.5.1 BINNENWIJZE BUITEN 

Inleiding van de oefening:   

Dus…  

“Weet u wie u bent?”    - “Weet u waar u bent?” 

SKAR uzelf - Sterktes, Kansen, Aspiraties en Resultaten. 

SUOAD uw omgeving - Sterktes, uitdagingen, opties, antwoorden en doeltreffendheid 

Deze oefening is een inleidend punt met als doel de teambuilding te versterken door iedereen te laten 

delen in hun ondernemend vermogen en hun visie op het omliggende ecosysteem van het landelijk 

gebied. Het betrekt de deelnemers in twee reflectiefasen, waarbij ze hun inhoud ontwikkelen volgens 

specifieke templates en vervolgens delen binnen de groep van collega's. 

Start de oefening! 

2.5.2 ONDERSTEBOVEN 

Inleiding van de oefening:  

Creativiteit kan niet worden onderwezen... 

file://///zeus/2.Programmata/2.2.Implementing/1063_EU_2018_KA2_APRIL_YOUTH_SP_PROSOA_RURAL/Ylopoihsh/03_Intellectual%20Outputs/Ο3%20-%20Training%20Module%20II%20''Social%20Entrepreneurship%20and%20Cultural%20Heritage''%20-%20IED/Business%20Plan.docx
http://tiny.cc/w5vbjz
https://www.youtube.com/watch?v=kCZdGOO4R8E
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Maar aan de andere kant hoeft het niet geleerd te worden! Het is een interne eigenschap van ieder mens. 

Wat het nodig is, is dat het aan de oppervlakte wordt getrokken, dat het verfijnd en verbeterd wordt en 

dat het gepaard gaat met hulpmiddelen en contexten die helpen om de muren van de aarzeling te 

doorbreken. In deze oefening werken we samen met de deelnemers om nieuwe frisse en creatieve ideeën 

aan de oppervlakte te brengen. Het team zal gemotiveerd zijn om deze ideeën op de meest vermakelijke 

manier te delen, en ze vervolgens te verfijnen en er omheen te bouwen. 

Start de oefening! 

2.5.3 VAN ZWART NAAR BLANK 

Inleiding van de oefening:  

Ondernemers zijn meer dan een snelgroeiende onderneming: ze hebben een aarzelende houding ten 

opzichte van nieuwe ideeën; ze zijn vernieuwers die de kansen om hen heen oogsten en ze in ons geval 

omzetten in winst & maatschappelijk voordeel. In het kader van deze oefening wordt u opgeroepen om 

uw eerste stappen te identificeren en uw idee te gaan simuleren bij het schrijven, met behulp van een 

groot vel papier waarop u wordt opgeroepen om het te schematiseren (met de nadruk op de 

gebruikersreis). Na deze stap ben je niet opgeroepen om elk detail systematisch te beschrijven, maar om 

je te richten op het idee/ de mogelijkheid en te proberen het element van ontwikkeling bij te brengen 

door een visie die zowel je identiteit als ondernemer bevredigt en sociaal voordeel cultiveert. Sluit af met 

enkele sterke uitspraken over de Visie - Missie - Waarde 

Start de oefening! 

2.5.4 BEDRIJFSCANVAS 

Inleiding van de oefening:  

Deze oefening maakt gebruik van het reeds in het theoriedeel - BEDRIJFSCANVAS - gepresenteerde idee 

om de deelnemers hun gedachten en plannen te laten neerzetten en in dit sjabloon hun 

ondernemersidee te laten beschrijven. 

Start de oefening! 

Download het Business Canvas sjabloon! 

2.5.5 HET BEDRIJFSPLAN 

Inleiding van de oefening:  

Deze oefening maakt gebruik van het reeds in het theoriedeel - BEDRIJFSPLAN - gepresenteerde deel om 

de deelnemers hun gedachten en plannen te laten neerzetten en in dit uitgebreide sjabloon hun 

ondernemersidee te laten beschrijven. 

Start de oefening!           Download het bedrijfsplansjabloon!  

http://tiny.cc/76vbjz
http://tiny.cc/m7vbjz
http://tiny.cc/07vbjz
https://drive.google.com/file/d/19OkL1Y---hRQ0BXnQm0HEzaQ18rUMBj0/view?usp=sharing
http://tiny.cc/b8vbjz
https://drive.google.com/file/d/1jeId4TGzkOeNMRQu_w6fIQILklFkJ4NN/view?usp=sharing
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HOOFDSTUK 3 -  BEDRIJFSMANAGEMENT  

 

3.1 HET BEHEER VAN EEN ONDERNEMING 

: Een effectief beheer vereist een algemeen welzijn, onderverdeeld in vijf sectoromstandigheden: 

 

Wanneer een ondernemer een evenwichtig management heeft, geeft dit hem/haar de energie en de 

juiste middelen om de onderneming met succes te leiden. 

3.1.1 WELKE ACTIES VAN HET MANAGEMENT KAN EEN ONDERNEMER VOLGEN?  

① Een effectieve en responsieve communicatie tot stand brengen 

Als iemand direct reageert en probeert te helpen, bouwt dit een vertrouwensrelatie op. Probeer te 

luisteren en te begrijpen wat anderen je proberen te vertellen, feedback zal altijd helpen om manieren te 

vinden om beter te zijn, je producten te verbeteren en betere diensten te leveren aan de samenleving.   

② Bouw een team 

Een team stelt mensen binnen een organisatie in staat om efficiënt en effectief met elkaar samen te 

werken. Twee geesten zijn beter dan één. Probeer een team op te bouwen waar mensen graag 

samenwerken, ze kunnen presteren en nieuwe innovatieve oplossingen vinden en ideeën uitwisselen om 

een probleem beter te benaderen. 

 

Sociaal

Professioneel

Fysiek

Spiritueel

Mentale
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③ Verwerven van kennis over de financiën van de onderneming 

De kennis van financiën stelt de ondernemer in staat om doelen te stellen en een strategie op te bouwen 

die de onderneming op het pad van het succes kan brengen. Ze kunnen op elk moment inschatten wat de 

volgende stap moet zijn en hoeveel die zal kosten.  Een goed financieel management geeft de 

onderneming de mogelijkheid om meer geld te delen in het oplossen van sociale problemen en om 

duurzaam te zijn op de markt. Als een sociale onderneming niet duurzaam is, is het moeilijk om te helpen 

bij de aanpak van sociale problemen. 

④ Empowerment van anderen en het opbouwen van een positieve omgeving met in de organisatie 

De werkomgeving is een cruciaal onderdeel van het bedrijfssucces. Als medewerkers en mensen die in de 

organisatie zitten of in interactie zijn met de organisatie, blij zijn dan zullen ze de energie hebben om hun 

best te doen in het werk. Ze kunnen voelen dat wat ze doen belangrijk is, sociale waarde en impact heeft, 

dus ze zullen proberen om nieuwe innovatieve manieren te vinden om de taak voor het sociale welzijn te 

leveren. Empowerment motiveert mensen om te groeien en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die hen 

kunnen helpen om te communiceren, samen te werken en betere diensten te verlenen aan de 

gemeenschap. 

⑤ Wees een voorbeeld 

Zoek de kenmerken waarvan u wenst dat iemand anders ze aan u herkent, bijvoorbeeld een innovatief 

persoon, de persoon die oplossingen vindt voor de problemen, de onderneming die de samenleving heeft 

beïnvloed, een persoon die het verdient om met respect te worden behandeld, een onderneming als 

voorbeeld voor de oprichting van nieuwe ondernemingen, enz. Doe wat je zegt, of laat het zien door je 

acties. 

3.2 PERSPECTIEVEN OP MANAGEMENT 

Er zijn veel managementconcepten. 

a) Taakmanagement waarbij de ondernemer de nadruk legt op organisatie en voorspelbaarheid  

b) People management waarbij de ondernemer de nadruk legt op het bereiken van veranderingen 

en het uitvoeren van acties 

c) Doelmanagement, waarbij de ondernemer de nadruk legt op het ondernemen van de 

noodzakelijke acties om het voortbestaan en de continuïteit van de onderneming te waarborgen. 

Een sociaal business heeft om haar missie te bereiken mensen nodig die die taken en activiteiten 

uitvoeren die de organisatie actief houden.  

We kunnen het management opsplitsen in twee aspecten: de korte termijn en de lange termijn.  

Korte termijn management (tactisch management): betekent het managen van de dagelijkse gang van 

zaken in de organisatie, het verdelen van verantwoordelijkheden en taken en het volgen van de 
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voortgang.  Dit kan ook worden onderverdeeld in drie categorieën van benaderingen: i) de doelgerichte, 

ii) de taakgerichte en iii) de combinatie van deze twee perspectieven. 

Taakgerichtheid: verwijst naar het managen en begeleiden van taken en personen bij elke taak.  

Doelgerichtheid: verwijst naar het werken met vertrouwen en flexibiliteit. De doelen kunnen worden 

bereikt door zelforganisatie.  

Lange termijn management (strategisch management): middelen om continu te plannen, te monitoren, 

te analyseren en te beoordelen wat nodig is voor de organisatie om haar doelen en doelstellingen te 

bereiken. Een typisch strategisch management houdt in: het analyseren van de sterktes en zwaktes 

(SWOT-analyse), het opstellen van actieplannen, het in actie brengen van actieplannen, het evalueren en 

het meten van de resultaten.  

Hoe gaat u met zoveel taken om? 

1. Beheer de tijd 

2. Prioriteit geven aan 

3. Houd het evenwicht tussen het persoonlijke leven en het professionele leven op het werk  

 

3.3 CHANGE MANAGEMENT 

Laten we de volgende video bekijken om te leren wat change management is! 

 Video 6: Wat is change management? 

 

Soms is verandering nodig om te voorkomen dat een organisatie vastloopt in haar eigen wereld. Zoals in 

elke andere term heeft verandering zowel voor- als nadelen. Aan de ene kant helpt verandering de 

https://www.youtube.com/watch?v=__IlYNMdV9E
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organisatie om taken of activiteiten te verbeteren, nieuwe benaderingen voor groei te vinden, 

levenswaarden te verbeteren, nieuwe kansen te ontdekken, de routine te doorbreken en een pad voor 

vooruitgang te creëren. Maar aan de andere kant is verandering onzeker. Alles wat onzeker is, maakt dat 

mensen er een negatieve houding tegenover hebben. 

Laten we de verandering op dit punt als "probleem" benoemen. Wanneer je een probleem hebt, is het 

eerste wat je doet het realiseren en begrijpen wat de situatie is. Vervolgens verdeelt u het hoofdprobleem 

in sub problemen, om het te vereenvoudigen en onmiddellijke oplossingen te vinden. Indien nodig kunt 

u de sub problemen onderverdelen in andere sub problemen als het onderwerp erg algemeen is en u geen 

oplossing kunt vinden. Hoewel dit proces u de oplossingen voor het hoofdprobleem kan vinden. De 

volgende stap is de implementatie. Deel het probleem, de situatie, met uw medewerkers en leg hen uit 

waarom dit moet worden veranderd met de nadruk op de voordelen van deze verandering. Elke keer als 

een medewerker een probleem heeft, herinner hem of haar er dan aan waarom. Nadat u de situatie hebt 

gedeeld, presenteer hen uw oplossingen of vraag hen wat zij in zo'n geval als beste oplossing zouden 

voorstellen. Luister naar hun feedback. Als u de oplossingen hebt, moet u beginnen met het 

implementeren van alle passende acties voor de verandering. Dit is het moeilijke gedeelte. Maar blijf kalm 

en schrijf op wat werkt en wat niet, zodat u zich kunt verbeteren. 

 

Change 
management

1.Realiseer en 
onderstel de 

situatie

2. Verdeel het 
hoofdprobleem in 

subproblemen

3. Oplossingen 
vinden voor elk 
deelprobleem, 
manieren van 

handelen

4. Deel de ideeën 
van verandering 

aan iedereen5. Leg hen uit 
waarom dit moet 

worden veranderd 
en herinner hen 

eraan dat elke keer 
dat zij zich zorgen 

maken over it

6. Geef hen uw 
oplossingen of 
vraag om hun 

voorstellen 

7. Beginnende 
werktuigen

8. Schrijf op wat 
wel en wat niet 

werkt en verbeter 
de situatie 

dienovereenkoms
tig.
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De verandering kan intern zijn, zoals personeelsverloop of -verzuim, of externe factoren, zoals sociale, 

economische of politieke aspecten. Interne veranderingsfactoren zijn gemakkelijker te managen dan 

externe factoren. 

3.4 BEHEER EN AANWERVING VAN PERSONEEL 

Elk geweldig bedrijf begint met een geweldig team. Een team kan: 

 

Op het gebied van personeelsbeheer zijn er vier belangrijke elementen: 

• Aanwerving 

• Salarisadministratie 

• Heide  

• Arbeidsveiligheid 

Het rekruteringsproces: 

Het rekruteringsproces: 

① Plan 

Planning is erg belangrijk als je een team moet samenstellen. Beslis hoeveel medewerkers u nodig heeft, 

welke vaardigheden, competenties en persoonlijkheden zij nodig hebben om bij uw bedrijf en team te 

passen.   

② Functiebeschrijving 

Misschien heeft u al de juiste persoon voor de specifieke taak in gedachten, een persoon die u kent en 

vertrouwt. Maar zo niet, dan moet u een formele "functiebeschrijving" maken als u een formeel 

rekruteringsproces doorloopt.  

 

de flexibiliteit 
verhogen

het 
arbeidsmoreel 

verbeteren

Verhoog de 
productiviteit

werksnelheid 
verhogen
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③ Interview 

Noteer de datum, het tijdstip en de belangrijkste punten van het gesprek met de kandidaten. Schrijf op 

hoe de beslissing om al dan niet aan te werven is genomen. 

④ Aanwerving 

U heeft de beslissing genomen om de meest geschikte kandidaat de baan aan te bieden. 

⑤ Contract 

Het is erg belangrijk om een contract te hebben met de werknemer. Het contract is een overeenkomst 

tussen de werknemer en de werkgever en vormt de basis van de arbeidsrelatie. De overeenkomst moet 

de belangrijkste arbeidsvoorwaarden bevatten en moet het volgende bevatten: volledige naam van de 

werknemer en de werkgever, volledig adres van het bedrijf en de werkgever, aard van het werk, datum 

van aanwerving, duur van de overeenkomst, loonreferentieperiode, betalingsintervallen, bijvoorbeeld 

wekelijks, maandelijks, enz.   

⑥ Opleiding 

Train uw nieuwe medewerkers op het werk en de taken die ze moeten uitvoeren, zodat iedereen volgens 

hetzelfde systeem werkt en naar dezelfde doelen en missies toewerkt. 

3.5 SALARISADMINISTRATIE 

Het loonbeheer is de berekening en de betaling van de salarissen. Het beheer van de salarissen is 

afhankelijk van de juridische omgeving waarin de organisatie bestaat. Het salaris omvat de 

belastingadministratie, sociale verzekeringen, 

banken en pensioenen. 

Het salaris wordt aan het einde van de maand 

betaald, of zoals overeengekomen in het 

rekruteringsproces.  Voor de berekening van het 

salaris zijn werktijden nodig, dit maakt het proces 

gemakkelijker. Als het gaat om de betaling per 

taak is het proces ingewikkelder. Dit vereist een 

duidelijk plan voor het beheer van de loonlijsten 

als overuren, en de vakantie- en zondag salarissen 

moeten worden verantwoord en betaald in 

overeenstemming met de belastingaftrek en 

andere sociale bijdragen. 

De hoogte van het salaris moet ten minste gelijk zijn aan het minimumsalaris zoals dat wettelijk is 

vastgesteld in het land waar de organisatie bestaat. Maar het salaris kan gebaseerd zijn op de 
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werkervaring en kennis van de werknemer. In het geval van de sociale ondernemingen hebben de 

salarissen een effect in de gemeenschap. 

3.6 BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG EN -VEILIGHEID 

De ontwikkeling van de gemeenschap en de kwaliteit van het werk kunnen worden verbeterd als de 

gezondheidszorg en de veiligheid op het werk worden uitgevoerd. Een werkomgeving moet een prettige 

en risicovrije plaats zijn voor zowel werknemers als werkgevers. 

De programma's voor gezondheidszorg en veiligheid op het werk omvatten: 

• Gevaar voor brand of ontploffing 

• Beroepsongevallen 

• Ergonomische risico's 

• Chemische en biologische risico's 

• Psychosociale factoren 

• Ongevallenverzekering 

• Onderhoud van het fysieke, mentale, sociale en 

welzijn van de werknemers 

3.7 ONDERWERPEN 

3.7.1 PLANNING 

Inleiding van de oefening:  

Bedrijven maken een rekening op die laat zien wat voor werk er gedaan moet worden, hun volgorde, tijd, duur, 

door wie en op welke manier. Dit ontwerp wordt planning genoemd. 

Start de oefening! 

3.7.2 ORGANISATIE  

Inleiding van de oefening:  

De organisatie heeft tot doel de bedrijfsdoelstellingen vast te stellen die zijn bepaald in de planning en 

het tot stand brengen van gezagsverhoudingen tussen de geselecteerde bedrijven, personen en 

werkplekken om deze te bereiken. De organisatie is belangrijk voor de medewerkers om een actieve rol 

te spelen in het bereiken van bepaalde doelen en om samen te werken. Desalniettemin vormt de 

organisatie de schakel tussen de taken van de werknemers voor de ondernemingen. Ze heeft 

verschillende principes: eenheid van doel, competentie, arbeidsverdeling en specialisatie, hiërarchie, 

eenheid van bevelvoering, verantwoordelijkheid, evenwicht tussen gezag en verantwoordelijkheid, 

evenwichtsprincipe, continuïteit, facilitering van leiderschap, definitie van taken. 

Start de oefening! 

https://tinyurl.com/qll2nwh
https://tinyurl.com/rhbyz4w
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3.7.3 ADMINISTRATIE  

Inleiding van de oefening:  

Het maken van plannen en het ondernemen van actie in lijn met een gemeenschappelijk doel door het 

creëren van een organisatiestructuur heet doorverwijzing en administratie. Dit omvat activiteiten die 

verband houden met de invloed van de manager op het werk van de medewerkers en het informeren van 

de medewerkers over wat ze moeten doen. 

Start de oefening! 

3.7.4 COÖRDINATIE  

Inleiding van de oefening:  

Coördinatie is het harmoniseren van alle activiteiten van een onderneming om het werk te 

vergemakkelijken en succes te garanderen. Deze situatie wint aan belang naargelang de omvang van de 

onderneming. Het is belangrijk dat de inspanningen van de werknemers worden gebundeld om de 

onderneming tot een goed einde te brengen. Dit hangt nauw samen met de kracht en de waarde van de 

coördinatie, die ervoor zorgt dat het werk effectief wordt uitgevoerd en dat er een regelmatige, passende 

en haalbare communicatie is tussen de werknemers en de gebruikte apparatuur. 

Start de oefening! 

3.7.5 CHECK  

Inleiding van de oefening:  

De auditfase vormt de laatste fase van het managementproces na planning, organisatie, doorverwijzing 

en administratie en coördinatie. Het onderzoekt en bepaalt welke andere functies worden bereikt, hoe 

en in welke mate. Aangezien de functie van de audit bestaat uit het meten en evalueren van de resultaten 

van de activiteiten en het verzekeren van het succes van de plannen, is het noodzakelijk om te weten wie 

verantwoordelijk is voor het afwijken van de plannen en wie de nodige correcties zal aanbrengen. 

Start de oefening! 

 

  

https://tinyurl.com/vne4s55
https://tinyurl.com/wzezktb
https://tinyurl.com/t4ev95z
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HOOFDSTUK 4 -  MARKETING VOOR SOCIALE ONDERNEMINGEN   

 

4.1 WAT IS MARKETING? 

Door de voortdurende evolutie van de digitale technologie is marketing soms moeilijk te definiëren.  

Volgens deskundigen: 

Marketing kan eenvoudigweg worden gedefinieerd als het aanpakken van de behoeften 

en wensen van uw klanten met een voordeel. Het is een bedrijfsstrategie die onderzoek, 

doelwit en reclame omvat. 

Marketing is de activiteit, set van instellingen en processen voor het creëren, 

communiceren, leveren en uitwisselen van aanbiedingen die waarde hebben voor klanten, 

klanten, partners en de samenleving. 

Het doel van marketing is om de klant zo goed te kennen en te begrijpen dat het product 

of de dienst bij hem past en zichzelf verkoopt. 

De meerderheid van de mensen, degenen die niet hebben gewerkt aan marketing of zelfs sommige van 

degenen die enige kleine ervaring hebben op het, geloven dat marketing is gewoon reclame of verkoop. 

Dit is een misvatting. Om te weten wat marketing eigenlijk is, moeten we eerst leren wat niet is. De video's 

hieronder presenteren u zowel wat het is en wat niet marketing is. 

              Video 8: Wat IS marketing? 

 

In het algemeen is marketing gericht op twee doelstellingen: 

✓ Het benaderen van nieuwe klanten door het beloven van waarde die voldoet aan hun behoeften 

en wensen 

https://www.youtube.com/watch?v=i1xz5Kv-7VY
https://www.youtube.com/watch?v=loa4qwCJRjM
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✓ Houd de bestaande klanten door hen meer aanbiedingen en klantenservice te bieden 

Om de term "marketing" beter te begrijpen, moeten we enkele belangrijke termen kennen zoals 

"behoeften" en "wensen".  

Een behoefte is iets wat essentieel en belangrijk is voor de mensen. De behoeften van mensen zijn ofwel 

fysiek, zoals eten, water, verwarming, of sociaal, zoals het behoren tot een familie of het hebben van 

vrienden.  

Een verlangen of behoefte is een sterk gevoel van iets willen hebben of wensen dat er iets gebeurt. In de 

VS eten mensen bijvoorbeeld graag hamburgers als ze honger hebben, maar in Griekenland geven mensen 

de voorkeur aan pita souvlaki.  

De vraag is een andere belangrijke term die in de marketing wordt gebruikt. Mensen hebben altijd de 

neiging om verschillende opties te hebben, dus ze zullen de keuze van de beste optie onder andere maken 

door rekening te houden met hun budget.  Marketing gaat ook over het managen van de vraag van de 

klanten. 

4.2 MARKETINGVORMEN 

Marketing kan elke vorm aannemen. In deze module identificeren we er slechts twee, de B2B- en B2C-

marketing. 

Maar wat bedoelen we met B2B- of B2C-marketing?   

Marketing

gidsen 

Wie past B2C-marketing toe? 

Voor wat voor soort klanten is B2C-
marketing effectief? 

Hoe wordt een B2C-marketingcampagne 
ontwikkeld? 

Welke carrièretitels werken met B2C-
marketingstrategieën? 

Welke soorten klanten worden effectief op de 
markt gebracht met B2B-marketing? 

Hoe wordt een B2B-marketingplan ontwikkeld 
en toegepast?   

Welke soorten carrières werken met B2B-
marketingstrategieën?   PowerPoint 
Presentation 
Hoe kan een marketingschool u helpen om te 
slagen in een bedrijf dat dit soort 
marketingstrategie toepast?   

B2B –Business to Business marketing 

wordt gedefinieerd als de marketing 

van producten en diensten aan andere 

bedrijven en organisaties. 

 De B2B gids biedt u kennis en 

informatie over: 

B2C – Business to Customer marketing  

wordt gedefinieerd als het op de markt 

brengen van producten of diensten die 

bestemd zijn voor particulieren om in 

hun dagelijks leven te worden gebruikt. 

 De B2C gids biedt u kennis en 

informatie over: 

http://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/b2b-marketing.html
http://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/b2b-marketing.html
https://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/b2c-marketing.html
https://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/b2c-marketing.html
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Heeft u nog niet besloten welke vorm het meest geschikt is voor uw bedrijfsidee? 

We presenteren u de belangrijkste verschillen tussen de verschillende vormen zoals beschreven in 6 

sleutelfactoren. 

DIFFERENTIES 

 

4.3 MARKETINGSTRATEGIE 

De marketingstrategie helpt u bij het identificeren van uw klanten, het begrijpen van hun behoeften en 

het vinden van de acties die u moet uitvoeren om aan die behoeften te voldoen.  

Een marketingstrategie moet duidelijk en flexibel zijn en kan nodig zijn om veranderingen door te voeren 

om aan de behoeften van de klant te voldoen.  

Een eerste stap in de vorming van uw marketingstrategie is de SWOT-analyse. SWOT is een nuttige 

techniek die de mogelijkheid biedt om een duidelijk beeld te krijgen van uw reputatie in de markt.  

Is een SWOT-analyse belangrijk voor mijn sociaal business? Natuurlijk is dat zo. Het helpt u: 

✓ Het identificeren van de marketingmogelijkheden  

✓ Het vinden van nieuwe marketingmogelijkheden 

✓ Het vinden van manieren om verbeteringen aan te brengen telkens wanneer er een zwak punt 

wordt gesignaleerd  

✓ Omgaan met uitdagingen en bedreigingen  

 

 

B
2

B
Bevordering van 
bedrijfsondersteunende 
diensten
______________________

Informatieve inhoud
______________________

Doelwit voor een klein 
publiek
______________________

Gebaseerd op lange 
relaties
______________________

Logische besluitvorming
______________________

Laag-middelmatig 
risiconiveau

B
2

C

Gebruik van diensten
_______________________

Entertaining content
_______________________

Doelwit voor een groot 
publiek
_______________________

Gebaseerd op korte relaties
_______________________

Emotionele besluitvorming
_______________________

Middelhoog risico
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Hoe ziet een SWOT-analyse eruit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.1 MARKETINGMIX  

Marketing Mix gaat over het zetten van het juiste product, op de juiste plaats, tegen de juiste prijs en op 

het juiste moment (promotie). De meeste mensen kennen het als de 4Ps. In deze module gebruiken we 

de term marketingmix.  

Product 

Een product, of een dienst, verwijst naar een goed dat uw sociale onderneming aan de klant aanbiedt. 

Soms gaat het ook om de ervaring die dit product of deze dienst aan de klant biedt.   

Plaats 

Waar wordt dit product of deze dienst gedistribueerd? De plaats waar de klanten uw product of dienst 

kunnen vinden. Het kan een fysieke winkel zijn of een e-shop.  

 

- Wat doe je goed?

- Wat maakt jou uniek?

- Welke technologieën 
gebruikt u?

- Heeft u een sterk 
partnerschap?

- Heb je een gemeenschap?

- Wat doen uw concurrenten 
beter dan u?

- Bevindt u zich in een goede 
buurt?

- Heeft u meer middelen nodig 
voor uw sociale zaken? 

-Gebeurde er iets buiten dat je 
misschien echt baat bij hebt 
als je er gebruik van maakt?

- Welke mogelijkheden zijn er 
in uw nabije omgeving?

- Welke trends of 
omstandigheden kunnen u 
positief beïnvloeden?

-Gebeurt er iets waar je jezelf 
tegen moet kunnen 
verdedigen?

- Wie zijn uw potentiële 
concurrenten?

- Welke trends of 
omstandigheden kunnen een 
negatieve invloed op u 
hebben?
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Prijs 

Is het bedrag dat de klant betaalt om uw product of dienst te krijgen. Het is erg belangrijk om de juiste 

prijs voor uw product te kiezen, omdat het nauw verband houdt met uw succes of mislukking. Denk aan 

uw werk en de prijzen van de concurrenten.  

Promotie 

Promotie is een belangrijk onderdeel van marketing in combinatie met verkoop. Dit zorgt voor 

bewustwording bij de klant.  

Hoe ziet een Marketingmix eruit? 

http://yourfreetemplates.com/ 

Het voorbeeld van geavanceerde smartphones! 

Product Promotie 

Prijs Plaats 

 

Marketing 

Mix 

Verkoopbevordering 
Reclame 
Public Relations 
Directe marketing 

Kanalen 
Marktdekking 
Assortiment 
Locatie  
Inventarisatie 
Transport 

Prijsstrategie 
Prijzen 
Vergoedingen  
Kortingen  
Betalingsvoorwaarden 

Kenmerken 
Kwaliteit  
Branding 
Verpakking  
Diensten 
Garanties 

http://yourfreetemplates.com/
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Miro.com 

 

In dit voorbeeld zal het hoofdproduct een geavanceerde smartphone zijn. Elk item kost $549. Klanten 
kunnen het kopen in de winkel of online. De manier waarop het item nieuwe mensen kan bereiken is 
via sociale media en advertenties. 

Het voorbeeld van Costa Coffee Shop! 

Tastelemingtom.com 

 
Costa Coffee Shop is een van de meest populaire coffeeshops ter wereld.  
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Product 

Het belangrijkste product van het bedrijf is koffie, maar het bedrijf biedt een verscheidenheid aan koffie 
smaken en soorten. De meest bekende en meest geconsumeerde zijn: espresso, cappuccino, latte, 
americano. Het bedrijf verkoopt ook een aantal van hun merkmachines zoals de costa koffiemachine 
aan andere bedrijven.  

Prijs 

Costa Coffee heeft een gevarieerde prijslijst. Elk product heeft een andere prijs. De prijs is zeer hoog 
vanwege de waarde en de hoge kwaliteit van het product. De prijs wordt ook gevormd op basis van 
een concurrentieanalyse. Het bedrijf is van mening dat de prijs ondergeschikt is aan de klanten die een 
goede kwaliteit koffie willen.  

Plaats 

Costa Coffee is actief in 31 landen met ongeveer 3300 winkels. Het bedrijf is in 2005 in India gestart! 

Promotie 

In het begin volgde het bedrijf de strategie van mond-tot-mondreclame om zijn product te promoten. 
Later, op de nieuwe producten, verstrekten ze gratis monsters aan hun klanten, zodat ze onmiddellijk 
een eerste feedback en een indruk van de klanten kregen. Samen met de monsters boden ze kortingen 
aan en ze richtten zich op de promotie via de digitale mediacampagne. Een campagne die het bedrijf 
volgde was ShakeUpSummer die de koude koffie van het bedrijf promoot. Bovendien drukten ze hun 
logo op de kopjes die aan de klanten werden geserveerd.  

 

Het voorbeeld van Coca-Cola! 

Product  

Coca-cola heeft een breed assortiment. Het bedrijf biedt coca cola, coca cola light, coca cola green, 
Fanta, Sprite en etc. aan. De producten worden verkocht in verschillende verpakkingen en maten. Zo 
wordt een coca cola verkocht in fles of blik, in 300ml, 500ml of 1lt.  

Prijs 

Coca-Cola volgt twee prijsstrategieën in hun marketingmix. Zij hanteren verschillende prijzen voor 
producten in verschillende segmenten.  
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Plaats 

Coca-Cola is actief in 200 landen in de wereld. De producten zijn verkrijgbaar in bijna alle winkels en 
supermarkten. Coca-Cola distribueert ook producten naar hotels en restaurants.  

Promotie 

De promotiestrategie van coca cola richt zich op reclamecampagnes zoals TV, op printmedia, 
sponsoring, online advertenties etc.  

 

Voor meer informatie, volg deze link!  

 

 

Tegenwoordig, met de evolutie van de technologie, wordt in de marketingmix het gedrag van de klant en 

de manier waarop de relaties met de klanten worden opgebouwd als noodzakelijk beschouwd. Dus, we 

kwamen met de 7Ps van de marketingmix.  Het is een uitbreiding van de 4Ps die extra componenten bevat 

zoals: 

Mensen: het kiezen van het juiste team voor uw bedrijf. Vergeet niet dat de mensen deel uitmaken van 

uw bedrijf en zonder hen kunnen veel taken lang duren. 

Processen: hoe levert u uw product of service aan uw klanten? (Distributie), productieproces  

Fysiek bewijs: bijna alle diensten moeten een fysiek element hebben, het kan het logo zijn, een gedrukte 

brochure, enz.  

4.3.2 SEGMENTATIE 

Segmentatie is het proces van het verdelen van de potentiële klanten in kleinere groepen, op basis van 

hun gemeenschappelijke kenmerken, zoals leeftijd en geslacht.  

De markt kan worden onderverdeeld in segmenten van 4 basispijlers: 
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•Leeftijd 

•Bezetting

•Onderwijsniveau
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•Gebruikssituatie

•Persoonlijkheid

https://www.mbaskool.com/marketing-mix.html
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Laten we als voorbeeld de ontbijtgranenmarkt nemen.  Een onderneming kan de markt op veel 

verschillende manieren segmenteren. Wat betekent dat? De volgende twee diagrammen richten zich op 

a) de eerste op demografie en b) de tweede op geografische segmenten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: marketingstudyguide.com 

Door dit te doen, kunt u een beter inzicht krijgen in de totale markt en is de kans groter om de behoeften 

te identificeren.  

Bekijk hier voorbeelden van marktsegmentatie! 

 4.3.3 HET OPZETTEN VAN UW DIGITALE VOETAFDRUK 

Hoe kan ik beginnen? 

1. Website 

2. E-mail lijst 

3. Sociale netwerken 

4. Google-analyse 

 

 

Ontbijtgranen

markt

Warm klimaat

Familie

Individueel

Koud klimaat

Familie

Individueel

Ontbijtgrane
nmarkt

Kinderen

Dieet

Knop

Leuk

Tieners

Dieet

Knop

Leuk

Volwassenen

Dieet

Knop

Leuk

https://www.segmentationstudyguide.com/understanding-market-segmentation/market-segmentation-examples/
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DE WEBSITE 

➢ Hebben een URL die gemakkelijk te onthouden is. 

➢ Alle belangrijke informatie over uw producten, diensten, aanbiedingen, 

organisatiemissie en -visie, en uw team moet zichtbaar zijn.  

➢ De website moet goed gestructureerd zijn en gemakkelijk te navigeren.   

➢ Het ontwerp en de kleuren moeten een mooie uitstraling hebben. 

➢ De website moet slim zijn voor het apparaat, en een responsief ontwerp 

hebben voor mobiele telefoons, tafels en iPads. 

Voorbeelden van sociale ondernemingen website: https://www.ashoka.org, https://nextbillion.net/ 

Een eenvoudige en gratis manier om uw website te maken is door gebruik te maken van Wordpress! 

 

EMAILLIJST 

Begin met het opbouwen van uw e-mail lijst door uw bestaande contacten 

op te nemen! 

➢ Persoonlijk netwerk 

➢ Professioneel netwerk 

➢ Contracten voor sociale media 

Op deze manier begint u met het creëren van een netwerkgemeenschap voor uw onderneming. 

 

SOCIALE NETWERKEN  

➢ Facebook 

➢ Twitter 

➢ LinkedIn 

➢ YouTube  

➢ Instagram 

 

GOOGLEANALYSE 

➢ De meest gebruikte webanalysedienst op het internet.  

➢ Een gratis webanalyse-instrument dat door Google wordt 

aangeboden. 

➢ Traceert het websiteverkeer 

➢ Voorziet websites van rapporten 

➢ Biedt een SDK die het mogelijk maakt om gebruiksgegevens van iOS 

en Android Apps te verzamelen, bekend als Google Analytics voor Mobiele Apps. 

www

 

https://www.ashoka.org/
https://nextbillion.net/
https://wordpress.com/create/?currency=USD&sgmt=gb&utm_source=google&utm_campaign=Google_WPcom_Search_Brand_Desktop_RoW_en&utm_medium=paid_search&keyword=wordpress&creative=288247141199&campaignid=655562327&adgroupid=55312602867&matchtype=e&device=c&network=g&cpn=655562327&device=c&pl=&targetid=kwd-313411415&locationid=9061570&gclid=EAIaIQobChMI6ejN3tLZ4wIVCeR3Ch23XwkSEAAYASAAEgJ_l_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://en.wikipedia.org/wiki/IOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
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INHOUD  

➢ Relevant voor de producten/diensten 

➢ SEO-vriendelijk 

➢ Gemakkelijk te lezen 

➢ Unieke informatie 

 

 

4.4 ONDERWERPEN 

4.4.1 TEAMWORK 

Inleiding van de oefening: 

Het eerste idee dat moet worden benadrukt om een pionier te zijn in de uitbreiding van sociale 

ondernemingen is de juiste marketing. Het juiste gebruik van marketingtechnieken stelt deze 

ondernemingen in staat om de consument op het gewenste niveau te bereiken door de producent en 

speelt een belangrijke rol in hun doeltraject.  

Te gebruiken marketingtechnieken  

• Transactiemarketing  

• WOMM  

• Virale marketing  

• Inhoud Marketing  

• Directe marketing 

Start de oefening! 

4.4.2 STATIE  

Inleiding van de oefening: 

➢ Deze methode leert alle deelnemers om in elke fase (op elk station) te werken, om wat ze gedaan 

hebben door te schuiven naar de vorige groep en om het onvoltooide werk af te ronden.  

➢ Deze methode zal worden gebruikt voor jongeren "Sociaal Ondernemerschap voor Marketing" 

onderwerp is gepland om te maken. Op basis hiervan zullen we de "Station" oefening uitvoeren.  

➢ Het hele team wordt verdeeld in 3-4-5 of meer stations. Deze stations kunnen bestaan uit 

casestudies, het schrijven van oorzaak en gevolg variabelen, het schrijven van slogans, het 

voorbereiden van posters, het schrijven van gedichten en verhalen.  

➢ De deelnemers aan elk station worden bepaald. Alle deelnemers nemen deel. Elke groep krijgt 

een waarnemer of station begeleider toegewezen (de docent kan dit doen). De chef begeleidt de 

groep en verzamelt de producten als het werk klaar is.  

http://tiny.cc/0mjkjz
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➢ De groepen worden verdeeld in stations. Elke groep loopt 10 minuten op het station. Op het einde 

van de periode wisselen de groepen van plaats.  

➢ Alle groepen kunnen op het hele station werken. Elke nieuwe groep die op het station aankomt, 

wordt hervat vanuit de vorige groep. Op het einde van de periode worden de werken van alle 

groepen verzameld. De werken worden tentoongesteld. Gedichten, verhalen worden voorgelezen 

en er worden posters opgehangen. 

Start de oefening! 

4.4.3 BIJPASSENDE KAARTEN 

Inleiding van de oefening: 

Het zal een activiteit zijn om de definities van enkele termen te begrijpen die we in het kader van het 

project zullen gebruiken. Van het algemene doel tot de specifieke termen die geboren worden: culturele 

waarden, ondernemingsgeest, sociaal ondernemen en marketing is een activiteit die helpt om belangrijke 

concepten vast te stellen. 

Start de oefening! 

4.4.4 DOCUMENTARIS 

Inleiding van de oefening: 

Documentaires zijn een steeds populairder wordend formaat om bewustzijn te creëren voor de 

hedendaagse realiteit, wat helpt om verandering te inspireren. 

Voor sociale ondernemers zijn documentaires het ideale formaat om het bereik van het werk dat ze doen 

te vergroten, en ze zijn ook een grote bron van inspiratie als de creatieve sappen niet vloeien en de 

motivatie minimaal is. 

Start de oefening! 

4.4.5 FILMS & CRITICI  

Inleiding van de oefening: 

Het is wetenschappelijk bewezen dat het goed is om de dingen visueel in het oog te houden. We houden 

vooral van films, video's etc. Als we een stukje van ons leven vinden, worden we partners in die film en 

passen we de boodschap aan ons leven aan. Het bekijken van een instructiefilm is een mooi voorbeeld 

van ons sociale leven en de banen die we zullen nemen. Misschien kunnen we een voorproefje vinden 

van onze ervaringen in deze ficties. Door dit vervolgens te bekritiseren en te interpreteren worden de 

stappen die we gaan nemen robuuster. 

Start de oefening! 

 

http://tiny.cc/0ojkjz
http://tiny.cc/aikkjz
http://tiny.cc/mjkkjz
http://tiny.cc/nkkkjz
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HOOFDSTUK 5 –FINANCIEEL BASISBEHEER EN FONDSENWERVING 

 

5.1 BASISFINANCIERING 

5.1.1 BEREKENING VAN HET STARTKAPITAAL 

Het starten van een sociale onderneming is moeilijk en voor de meeste ondernemers is het verhogen 

van het startkapitaal het meest uitdagende aspect.  

De opstartkosten omvatten eenmalige initiële kosten van de onderneming zoals uitrusting, renovatie 

van de plaats, lay-outontwerp, water, elektriciteitsaansluitingen en -apparaten, slaan, enz. Naast deze 

kosten heeft de onderneming ook de operationele kosten zoals de huur, internetdiensten, zakelijke 

voorzieningen, enz.  

Hieronder presenteren wij u alle soorten kosten die u in aanmerking kunt nemen bij de berekening van 

uw startkapitaal: 

 

SOORT UITGAVEN

1 Verwacht salaris van de ondernemer

2 Salarissen van het personeel

3 Huur

4 Huur / Verhuur van machines

5 Reclame

6 Zakelijke benodigdheden

7 Leveringskosten/transport

8 Telefoon, Fax, Internet Service

9 Elektriciteit / stroomrekening

10 Andere nutsbedrijven

11 Verzekering

12 Belastingen inclusief werkgelegenheid

13 Rente

14 Juridische en andere beroepskosten

15 Onderhoudskosten

16 Diversen
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5.1.2 HET BEPALEN VAN DE PRIJS VAN HET PRODUCT OF DE DIENST  

De prijs van een product is objectief, terwijl de prijs van een dienst subjectief is.  

Prijsbepaling is een tactiek die bedrijven gebruiken om de waarden van producten of diensten te 

definiëren in vergelijking met die van andere producten of diensten: 

• Werk en tijd van productie 

• Gebruikte materialen 

 

OPSTARTKOSTEN

1 Inrichting en uitrusting 

2 Versieren en verbouwen 

3 Installatie van apparatuur en uitrusting 

4 Startinventarisatie 

5 Juridische en andere beroepskosten 

6 Deposito's bij nutsbedrijven 

7 Licenties en vergunningen 

8 Reclame en promotie voor de opening 

9 Startkapitaal van de onderneming 

10 Diversen
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5.1.3 WAT EN WAAROM IS DE PRIJSSTRATEGIE BELANGRIJK? HOE KUNNEN WE EEN PRIJSSTRATEGIE 

ONTWIKKELEN? 

  Video 9: Prijsstrategie? 

 

 

5.1.4 DE RESULTATENREKENING 

In de winst- en verliesrekening wordt de winst of het verlies van het boekjaar weergegeven. De winst- en 

verliesrekening, ook wel Winst- en verliesrekening genoemd, presenteert de financiële resultaten voor 

een bepaalde periode en doet voorspellingen over de toekomstige financiële prestaties op basis van 

informatie uit het verleden. In deze verklaring wordt het tijdstip waarop de opbrengsten worden verdiend 

en de kosten worden gemaakt, opgenomen. De winst-en-verliesrekening is gemakkelijk op te nemen voor 

kleine en middelgrote ondernemingen, maar voor grote ondernemingen ziet het er iets anders uit.  

Opbrengsten: is de hoeveelheid geld die na de activiteiten van de onderneming wordt binnengebracht. 

Er zijn twee soorten inkomsten, a) operationele en b) niet-operationele inkomsten.  

Kosten: is de hoeveelheid geld die wordt gebruikt voor de productie van de producten, de loonlijsten van 

de werknemers, enz. We hebben drie soorten kosten, a) fabricage- en niet-productiekosten, b) directe en 

indirecte kosten en c) variabele en vaste kosten.  

Kasstroom: is het nettobedrag van de liquide middelen die in en uit een bedrijf worden overgeheveld.  

Nettoresultaat = verkoopopbrengsten - kosten 

Verkoopopbrengsten > kosten = winst (winst organisatie, tijd om te investeren) 

https://www.youtube.com/watch?v=mmm0ccYPliU
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Verkoopopbrengst < kosten = verlies (tijd om na te denken) 

Verkoopopbrengst = kosten = > non-profit, sociale organisatie (vraag om sponsoring; EU-fondsen...) 

 

Laten we eens kijken naar het voorbeeld van de winst- en verliesrekening: 

RESULTATENREKENING 

 2019 

Inkomen 

Omzet €1.100,000 

Geeft €100,000 

Netto-omzet €1.000,000 

 

Kosten van verkochte goederen 

Materialen €200,000 

Diensten €400,000 

Totale kosten van verkochte 
goederen 

€600,000 

 

Winst €400,000 

 

Uitgaven 

Reclame €200,000 

Afschrijving €20,000 

Verzekering €30,000 

Professionele kosten €10,000 

Kantoorkosten €40,000 

Totale kosten €300,000 

 

Nettoresultaat van de 
activiteiten 

€100,000 

Source: https://digital.com/blog/profit-loss-statement/ 

https://digital.com/blog/profit-loss-statement/
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Voor de financiële planning kunt u hier gebruik maken van gratis templates! 

Kasstroom  

Toont het inkomende en uitgaande geld van het bedrijf. 

Pro Forma Cash-Flow Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Ontvangen geld    

Contant geld van Verrichtingen    
Contante verkopen    

Geld van Vorderingen    

Subtotaal Kasmiddelen uit Operaties    

Extra ontvangen geld    
Verkoopbelasting    

Huuropbrengst    

Subtotaal Ontvangen geld    
Uitgaven    

Uitgaven uit operaties    

Contant geld uitgegeven    
Betaalde rekeningen    

Subtotaal uitgegeven aan operaties    

Bijkomend geld uitgegeven    

Verkoopbelasting    
Betaling van de lening    

Subtotaal Extra Contante Bestedingen    

Netto kasstroom    
Kassaldo    

Bron: http://www.fastbusinessplans.com/business-plan-template.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smartsheet.com/free-financial-planning-templates
http://www.fastbusinessplans.com/business-plan-template.html
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Balans 

Geeft een direct financieel beeld van uw bedrijf. 

Pro Forma balans Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Activa    
Vlottende activa    

Contant geld    
Vorderingen    
Inventarisatie    
Overige vlottende activa    

Totaal Vlottende Activa    
Lange termijn activa    

Lange termijn activa    
Gecumuleerde afschrijving    

Totaal Lange Termijn Activa    
Totaal Activa    
Verplichtingen en kapitaal    
Huidige verplichtingen    

Crediteuren    
Huidige Leningen    
Overige kortlopende verplichtingen    

Subtotaal kortlopende verplichtingen    
Langetermijnverplichtingen    

Totaal Verplichtingen    
Betaald in/geïnvesteerd kapitaal    
Ingehouden winsten    
Inkomsten    

Totaal Kapitaal    
Totaal passiva en kapitaal    
Nettowaarde    

Bron: http://www.fastbusinessplans.com/business-plan-template.html 

5.2 FUNDRAISING 

Fondsenwerving is een ingewikkeld proces. Het vergt veel tijd en werk. Een oprichter zal onderweg vele 

soorten beleggers ontmoeten, maar de meest voorkomende zijn de Beleggers die aan hem/haar als 

oprichter twijfelen. Een oprichter heeft de afwijzing omarmd als onderdeel van het proces en neemt het 

niet persoonlijk op. 

 

 

http://www.fastbusinessplans.com/business-plan-template.html
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5.2.1 HOE BELEGGERS TE  BEREIKEN 

Het bereiken van een investeerder is geen gemakkelijke taak, maar het belangrijkste is om te vragen en 

te blijven vragen. Het is cruciaal om investeerders te vertellen over uw begunstigden en te verduidelijken 

op welke manier zij kunnen steunen. Het meest uitdagende deel is om met hen in contact te komen.  

Er zijn veel praktijken die een oprichter kan volgen om een belegger direct en efficiënt te bereiken. 

 

  

5.2.2 WAT TE ZOEKEN IN EEN INVESTEERDER?  

Een investeerder zou dat moeten hebben:  

 

 

5.2.3 FINANCIERINGSBRONNEN 

 

-

- Bezoek hun bedrijf

- Bouw een duidelijke en 
korte communicatie door 
middel van e-mails

- Bereik ze via sociale 
media zoals LinkedIn 
wordt beschouwd als het 
meest proffesionele 
sociale platform.

- Vraag een derde persoon 
om je iemand voor te 
stellen
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5.2.4 PLANNING VOOR FONDSENWERVING 

Een oprichter zal, om te gaan fondsenwerving, al het materiaal moeten voorbereiden dat zal worden 

gebruikt om zijn of haar idee te introduceren bij 

potentiële investeerders. Dit materiaal is de 

folder van één pagina, die alle details over de 

financiële strategie en de uit te voeren acties 

moet bevatten en presenteren. Deze folder 

heeft: 

  

 

 

 

 

 

 

Overheidsfinanciering

Overheidssubsidies zijn een overeengekomen bedrag dat door de
overheid of een juridische organisatie voor een specifiek doel wordt
gegeven. U kunt een subsidie aanvragen bij uw lokale coucil, of bij een
andere aanbestedende instantie in uw regio. Subsidies helpen bij het
opstarten van een bedrijf.

Familie en vrienden

In het geval u niet beschikt over een geschikt kapitaal om uw bedrijf te
starten, is familie en vrienden een van de gebruikelijke en immidiate
oplossingen.

Crowdfunding

Crowdfunding is een andere manier waarop bedrijven geld kunnen zoeken
voor hun startup, een project kunnen financieren of hun activiteiten kunnen
uitbreiden. Crowdfunding kan worden gerealiseerd via internet, in de vorm
van donaties of investeringen. Kickstarter en Indiegogo beschouwden de
twee meest populaire op donatie gebaseerde platforms.

Leer meer over crowdfunding en hoe je geld kunt zoeken voor je startup in
dit trainingsplatform: : https://www.crucialcrowdfunding.com/

✓ Formele en hoge kwaliteit. Gebruik 

formele en verrijkte woordenschat! 

✓ Reageert op andere apparaten zoals 

mobiele telefoons, tafels en Ipads! 

✓ Informatief en duidelijk!Formele en 

hoge kwaliteit. Gebruik formele en 

verrijkte woordenschat! 

✓ Reageert op andere apparaten zoals 

mobiele telefoons, tafels en Ipads! 

✓ Informatief en duidelijk! 

 

https://www.kickstarter.com/
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5.3 ONDERWERPEN 

5.3.1 BEREKEN UW STARTKAPITAAL  

Inleiding van de oefening: 

Dit is een krachtige oefening die de deelnemers helpt bij het berekenen van het budget dat nodig is voor 

het openen van hun bedrijf. 

Start de oefening! 

5.3.2 INCOME STATEMENT 

Inleiding van de oefening: 

De resultatenrekening is een financieel verslag van de onderneming dat de winst en het verlies weergeeft. 

Start de oefening! 

5.3.3 BREAK-EVEN POINT 

Inleiding van de oefening: 

De Break-Even Analyse is een wiskundige berekening die een bedrijf helpt bij het identificeren van het 

punt van waaruit het winstgevend wordt (break-even punt). Het geeft het punt aan waar de totale omzet 

(totale omzet) gelijk is aan de totale kosten. Met de calculator kan een bedrijf het volgende bereiken:  

- Bepaal de hoeveelheid die het moet produceren of verkopen om kostendekkend te worden. 

- Bepaal de verkoopprijs die het moet aanrekenen voor een bepaalde hoeveelheid die u verkoopt om de 

kosten te dekken. 

Start de oefening! 

5.3.4 ONE-PAGE LEAFLET 

Inleiding van de oefening: 

Het schrijven van uw bezwaarschrift is een cruciale procedure voor de fondsenwerving. Goede 

bezwaarschriften vertellen altijd een persoonlijk verhaal, waarin de behoefte van een oprichter om geld 

in te zamelen tot uitdrukking komt. 

Start de oefening! 

5.3.5 CREATE A CROWDFUNDING CAMPAIGN  

Inleiding van de oefening: 

http://tiny.cc/oqa3iz
http://tiny.cc/oqa3iz
http://tiny.cc/oqa3iz
http://tiny.cc/sra3iz
http://tiny.cc/eta3iz
http://tiny.cc/9ua3iz
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Crowdfunding is fondsenwerving die uw bedrijf in staat stelt om geld te zoeken voor hun oprichting. 

Start de oefening!  

http://tiny.cc/lxa3iz
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