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ING
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Samenvatting

Hierin vat je jouw ondernemingsplan samen in maximaal een A4-tje. Met recht een
samenvatting van jouw ondernemersplannen. Vertel wat je precies gaat doen en hoe
je dat gaat doen. Waarom is dit jouw droom en wat maakt dat het gaat lukken? Hoe
ga je klanten aantrekken? En wat maakt jou nu beter dan je concurrenten? Geef ook
een korte schets van je financiën, zoals de verwachte omzet, winst en de
financieringsbehoefte. Het is handig de samenvatting als laatst te schrijven, dan heb
je alle informatie al op een rijtje.
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Ondernemersplan ´De Taalfanaat´
Ik ben altijd al gek op taal geweest. Het liefst wilde ik na een dag in groep 3 al
kunnen lezen. Ik was dan ook zwaar teleurgesteld dat dit niet lukte. Leren lezen heeft
iets langer geduurd, maar de liefde voor taal ben ik nooit meer kwijtgeraakt.
Ik ben gek op bijzondere woorden, mooie zinnen en lekker lopende teksten. Aan
moeilijke woorden en teksten die je niet begrijpt zonder kennis van vakjargon heb ik
een hekel. Ik vind dat een tekst voor iedereen begrijpelijk geschreven moet zijn en
dat je er makkelijk doorheen komt.
Met De Taalfanaat schrijf ik niet alleen foutloze teksten - want ik ben ook gek op
grammatica en spelling - maar ook teksten waar mensen wat aan hebben. Dit zijn
nieuwe teksten voor een website, blogs, social posts en alle andere tekst waar
mensen behoefte aan hebben. Met alleen een onderwerp, op basis van bestaande
teksten of na een gesprek met de opdrachtgever ga ik aan de slag.
Ik help mijn klanten hun verhaal om te zetten in begrijpelijke taal en zo hun ideale
klant aan te spreken. Momenteel weten klanten mij vooral via via te vinden, maar om
ook mensen die mij nog niet kennen aan te spreken ga ik mij meer profileren via
social media en in ondernemersnetwerken.
Door mijn ervaring als leerkracht en als content-marketeer ben ik anders dan
anderen. Ik weet niet alleen de basisregels van de Nederlandse taal, maar kan deze
ook uitleggen aan anderen. Dit maakt dat ik de vertaalslag van moeilijke taal naar
een begrijpelijk verhaal kan maken. Ook heb ik ervaring als content-marketeer.
Hierdoor weet ik wat mensen raakt, waar ze afhaken en hoe ik mijn teksten voor
zoekmachines makkelijk vindbaar maak.
Ik richt mij vooral op ondernemers die hun verhaal willen vertellen - maar niet weten
hoe. Dit kan zijn, omdat ze zelf niet zo makkelijk schrijven of omdat ze te diep in de
materie zitten om te zien dat het niet zo logisch is als dat het voor hen lijkt. Ook wil ik
meer voor webdesigners gaan werken, zodat zij mijn diensten als extra optie kunnen
bieden bij het bouwen van een website. Voor beiden een win-winsituatie.
In dit ondernemersplan omschrijf ik mijn bedrijf. Wie zijn mijn klanten, wat zijn mijn
droomopdrachten, hoe ga ik het financieel doen, welke doelen heb ik en hoe ga ik
deze bereiken?
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Beschrijving
concept

Beschrijf hier jouw idee, je droom, je plannen. Wat wil je gaan doen? En waarom
wordt jouw idee een groot succes? De beschrijving van je idee is een belangrijk deel
van je ondernemingsplan - het is vaak het eerste wat mensen willen lezen. Maak ze
enthousiast over jouw plannen!
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Het probleem
Veel mensen en bedrijven hebben een mooi en inspirerend verhaal. Ook maakt
eigenlijk elk bedrijf gebruik van tekst. Het probleem is vaak dat deze teksten niet
overkomen of niet de juiste soort mensen aanspreken. De teksten lopen niet lekker,
bevatten veel vakkennis die lezers niet hebben of lijken meer op steekwoorden dan
een aansprekende tekst.
Hierdoor worden mooie verhalen niet verteld, de juiste mensen niet aan elkaar
gekoppeld, diensten en producten niet verkocht en komen boodschappen niet over.
Bedrijven en ondernemers willen dat klanten hun producten of diensten afnemen.
Klanten willen geholpen worden en willen zich verbonden voelen met ondernemers
en bedrijven. Dit lukt nu niet.
Terwijl juist de verhalen in de huidige wereld weer belangrijk zijn. We willen ons met
elkaar verbonden voelen en weten van wie we dingen kopen. We willen meer
persoonlijk en minder corporate. Hoog tijd dus voor een verandering.
De oplossing
Met De Taalfanaat help ik mensen hun verhaal om te zetten naar begrijpelijke taal.
Wat willen ze vertellen en aan wie? Voor welk probleem bieden ze een oplossing of
welke boodschap wil iemand vertellen?
Ik help mijn klanten aan teksten die werken. Teksten waarin zij hun boodschap in
duidelijk taal aan hun klanten kunnen vertellen. Op een manier die makkelijk
wegleest en die goed wordt opgepikt door zoekmachines.
Door mijn ervaring op zowel scholen als in het bedrijfsleven kan ik moeilijke materie
goed vertalen naar begrijpelijke taal. Van de diensten van een stukadoor tot wanneer
we het Noorderlicht kunnen zien en van 10 manieren om lezen te stimuleren tot een
visum aanvragen in het buitenland: ik heb al veel teksten mogen schrijven en gezien
dat resultaten hierdoor verbeteren. Ik geloof in de kracht van taal om mensen met
elkaar te verbinden en dat we hier juist in de huidige maatschappij meer en meer
behoefte aan hebben.
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De onderneming

De ondernemer(s)
Persoonlijke gegevens
Naam

Lian van Zon

Man/vrouw

Vrouw

Adres

Straat 1

Postcode

1234 AB

Telefoonnummer 06-12345678
E-mailadres

detaalfanaat@gmail.com

Geboortedatum

01-01-1987

Nationaliteit
Ik heb een levenspartner
Naam partner

Pascal Partner

Geboortedatum partner

01-01-1886

Burgerlijke staat

Getrouwd

Ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden

Ja

Ik heb een samenlevingsovereenkomst

Nee

Kinderen

Nee

Leeftijd kinderen

Opleidingen
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
VWO, Corderius College, Amersfoort
HBO Communicatiemanagement, Hogeschool Utrecht, Utrecht
HBO Leerkracht Basisonderwijs, Hogeschool Utrecht, Utrecht

Werkervaring
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
2016 - heden: Contentmarketeer kleertjes.com, Hilversum
2016 - heden: Eigenaresse webshop Liefs van Lian
2017: Tekstschrijver ClickContent, Eindhoven
2013 - 2016: Leerkracht Basisonderwijs
2010 - 2013: Communicatie-adviseur, ISZ De Brug, Driebergen
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Kwaliteiten
Sterke punten

Zwakke punten

Voorbeeld ondernemersplan 'De
Taalfanaat':

Voorbeeld ondernemersplan 'De
Taalfanaat':

- Communicatief sterk
- Creatief
- Empathisch
- Onafhankelijk
- Intelligent

- Perfectionistisch
- Stressgevoelig

Hoe benut ik mijn sterke kanten?
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Door mijn creativiteit kan ik makkelijk over veel verschillende onderwerpen schrijven.
Daarnaast kan ik door mijn intelligentie ook schrijven over ingewikkelde onderwerpen
en deze teksten omzetten in begrijpelijke taal. Mijn communicatieve en sociale
vaardigheden zet ik in om aansprekende content te genereren en hierbij een fijne,
vriendelijke en persoonlijke sfeer neer te zetten. Hierbij verplaats ik mij eenvoudig in
de beoogde doelgroep.

Hoe ga ik om met mijn zwakke kanten?
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Mijn perfectionisme is mijn valkuil. Ik wil alles het liefst meteen perfect doen, waar
goed ook goed genoeg is. Dit perfectionisme houd ik in toom door van tevoren
concrete doelen te stellen aan mijn werkzaamheden. Hierbij staan de klanten voorop;
wanneer zij tevreden zijn ben ik dat ook. Door goed te plannen en ook tijd vrij te
maken voor leuke dingen, voorkom ik overmatige stress.
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Bedrijfsgegevens
Handelsnaam

De Taalfanaat

Vestigingsplaats

Woudenberg

Inschrijvingsnummer KVK:

67195520

Branche

Zakelijke dienstverlening

Regio

Nederland

Rechtsvorm

Eenmanszaak

Aantal personeelsleden

0

Startdatum

1-12-2020

Verdienmodel
Hoe ga je je geld verdienen? Je hoeft hier nog niet met cijfers aan de slag, dat komt
later in dit plan aan bod.
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Ik ga omzet genereren door het schrijven van teksten. Ik zorg ervoor dat ik altijd
meerdere opdrachtgevers heb, waardoor ik de kans vergroot op een redelijk stabiel
inkomen. Ik herschrijf bestaande teksten, maar schrijf ook nieuwe teksten voor mijn
opdrachtgevers.
Voor bedrijven en ondernemers die vaker teksten nodig hebben, ga ik abonnementen
aanbieden. Bijvoorbeeld voor een wekelijks blog, een maandelijks interview of
dagelijkse social media teksten. Dit biedt de opdrachtgever zekerheid dat ik altijd tijd
heb voor zijn werkzaamheden en geeft mij meer zekerheid over mijn inkomen.

Risico’s, vergunningen
Welke risico’s loopt je bedrijf ? Is jouw product of dienst seizoensafhankelijk?
Verkoop je bijvoorbeeld schaatsen, dan ben je waarschijnlijk niet zo blij met een
zachte winter. Waar liggen jouw risico’s? Niet alleen qua verkoop, maar ook
financieel of op het gebied van aansprakelijkheid. Stel dat jij als adviseur een onjuist
advies geeft, waardoor het bedrijf dat je heeft ingehuurd schade lijdt! Dan is het
belangrijk dat je hiervoor verzekerd bent. In dat geval is een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk. Een overzicht van
verzekeringen voor ondernemers vind je op de
website van de ING.
Voor sommige activiteiten moet je een vergunning aanvragen. Zoek eerst uit hoe dit
zit en hoeveel moeite het kost om de benodigde vergunning(en) te krijgen. Op de
website van Ondernemersplein vind je hier meer informatie over.
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Als het slechter gaat met de economie hebben bedrijven minder te besteden en
zullen ze minder snel een tekstschrijver inhuren voor het (her)schrijven van teksten.
Hierdoor kan het zijn dat ik minder of te weinig werk heb.
Een ander risico is dat het niet goed gaat met een opdrachtgever waardoor deze te
laat betaalt. Bovendien hanteren veel bedrijven een lange betalingstermijn van soms
meer dan 60 dagen. Hierdoor zal ik moeten wachten op mijn inkomsten. Mijn
liquiditeit komt daardoor in gevaar.
Ook heb ik mij verdiept in verzekeringen. Ik wil geen al te grote risico’s lopen, maar
ook niet teveel betalen. Op dit moment heb ik de keuze gemaakt voor de volgende
7
verzekeringen:
beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Administratie
Bij veel ondernemers staat de administratie niet bovenaan het lijstje van leukste
werkzaamheden. Toch hoort een goed geregelde administratie bij een gezonde
onderneming. Scheelt je een hoop gedoe met de Belastingdienst, de accountant of
als je bijvoorbeeld een hypotheek wilt aanvragen. Vraag jezelf af of je de
administratie zelf gaat doen of dat je dit wilt uitbesteden. Heb je al een zakelijke
bankrekening geopend? Hiermee laat je niet alleen een professionele indruk achter
bij je klanten, maar heb je ook meer overzicht. Zo wordt die belastingaangifte ook
alweer iets makkelijker.
Als je zelf de administratie wil gaan doen, kan het slim zijn hier een korte cursus voor
te volgen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Meer informatie over
belastingen, een btw-nummer en alles wat daarbij komt kijken vind je op de website
van de Belastingdienst en Ondernemersplein.
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Direct na inschrijving bij de KVK heb ik een zakelijke bankrekening geopend bij de
ING. Ik doe de administratie voorlopig zelf. Tijdens de studie
Communicatiemanagement heb ik een aantal dingen geleerd over boekhouden, ik
ben erin geïnteresseerd en bij vragen kan ik een bevriende accountant inschakelen.
Als het nodig is kan ik gebruik maken van de diensten van zijn accountantskantoor.

Personeel
Onder personeel valt iedereen die werkt voor jouw onderneming. Heb je hier al over
nagedacht? Niet alleen over de praktische kant: hoeveel personeel heb je nodig, wat
gaan ze doen, hoe vind je deze mensen? Maar ook welke impact dit heeft op jouw
bedrijf.
Welke kennis wil je dat je personeel heeft? Hoe moeten ze met elkaar en met klanten
omgaan? Hoe ga je hen belonen? Hoe ga je jouw personeel aansturen en hoe houd
je hen tevreden?
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Voor mijn bedrijf heb ik vooralsnog geen personeel nodig. Als ik erg veel werk heb,
zou ik iemand in dienst kunnen nemen. Als tekstschrijver, maar een accountant om
mezelf vrij te houden van administratie zou ook kunnen. Voor nu kies ik ervoor om
alles zelf te doen. De vrijheid om zelf alles te kunnen bepalen vind ik erg fijn. Een
andere optie is het creëren van een flexibele schil met andere freelancers. Zo kan ik
een beroep doen op collega-tekstschrijvers wanneer dit nodig is en hoef ik geen nee
te verkopen aan mijn klanten.
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De markt

Hoe ziet de markt eruit, welke ontwikkelingen spelen er?
Hier vertel je meer over de sector waarin jouw bedrijf zich bevindt. Doe hier genoeg
vooronderzoek naar. Als je weet wat jouw doelgroep is en wie jouw concurrenten
zijn, kun je daarop inspelen met je marketing.
Richt jouw onderneming zich op een groeiende of krimpende markt? En wat is de
gemiddelde groei van de bedrijven op deze markt?
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Het is een trend dat alles zich steeds meer online afspeelt. Meer en meer producten
worden online gekocht in plaats van in fysieke winkels. In 2017 groeide de omzet van
Nederlandse webwinkels met maar liefst 13% ten opzichte van het jaar daarvoor.
Daarom groeit bij bedrijven de vraag naar aantrekkelijke websites met converterende
teksten. Daarnaast kiezen bedrijven steeds vaker voor contentmarketing ten opzichte
van adverteren. Onderzoek wijst uit dat de uitgaven ten behoeve van
contentmarketing de komende jaren flink gaan stijgen.
Daarnaast gaan bedrijven zich steeds vaker als uitgever gedragen. Artikelen,
whitepapers en andere vormen van content, worden door organisaties zelf
geproduceerd ten behoeve van hun marketingactiviteiten. Zij doen dit met eigen
mensen of huren hier deskundigen voor in.
Daarbij groeit de economie en neemt de koopkracht toe. Hierdoor gaat het met
bedrijven ook beter en kunnen zij meer investeren in hun marketing. Daardoor is er
voldoende vraag naar tekstschrijvers op dit moment.

SWOT Analyse
Sterktes (Intern)

Zwaktes (Intern)

- Veel kennis over verschillende
onderwerpen aanwezig
- Door kennis over SEO kan een
mooi totaalpakket aangeboden
worden
- Flexibel in werkuren, waardoor ik
goed kan inspelen op de wensen van
klanten

- Eenmanszaak, weinig mogelijkheid
tot sparren
- Nog geen uitgebreid CV

Kansen (extern)

Bedreigingen (extern)

- Veel gunstige trends
- Behoefte aan kwalitatief goede
website neemt toe
- Contentmarketing wordt breed
omarmd

- Veel concurrentie
- Als de economie inzakt, wordt de
vraag naar tekstschrijvers kleiner
- Veel (grote) bedrijven nemen
tekstschrijvers in dienst
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Doelgroep
Beschrijf jouw doelgroep zo duidelijk mogelijk. Je product en je marketing stem je af
op je doelgroep. Waar je voor een jongere doelgroep social media in kunt zetten,
moet je voor een oudere doelgroep andere manieren gebruiken.
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Met mijn diensten wil ik twee doelgroepen gaan bereiken:
- Groot-bedrijf
- Klein mkb / zzp
Nederland telt op dit moment ruim 1.800.000 bedrijven, waarvan krap 5% meer dan
10 medewerkers heeft. De grotere bedrijven kennen veelal een online
marketingstrategie. Bij deze bedrijven zijn vaak duidelijke doelstellingen aanwezig en
bovendien is budget gereserveerd voor realisatie van deze doelstellingen. Bij
tevredenheid is er daardoor een grote kans op meer werk.
Hoewel veel bedrijven het kleinbedrijf en zzp’ers niet interessant vinden, omdat er
minder budget is - vind ik dit juist wel een interessante doelgroep. Zij hebben vaak
een inspirerend verhaal dat ze willen vertellen, ze weten alleen vaak niet hoe. Een
social-media-abonnement, websiteteksten of blogs: de opdrachten zijn divers en ik
haal hier veel voldoening uit. Ook wil ik door middel van deze opdrachtgevers meer
mond-tot-mondreclame genereren en aan hun flexibele schil toegevoegd worden.

Concurrentie
Wie zijn jouw concurrenten? En hoe ben jij deze concurrenten voor? Het is belangrijk
dat je jouw concurrenten goed onderzoekt. Wat zijn hun sterke kanten? En op welke
punten valt er nog het één en ander te verbeteren? Denk hierbij ook aan verborgen
concurrenten. Een bakker kan bijvoorbeeld behoorlijke concurrentie hebben van een
verkoper van ontbijtdranken.
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Mijn concurrentie bestaat uit andere tekstschrijvers en contentmarketingbureaus.
Beiden worden door mijn potentiële opdrachtgevers ingezet voor het (her)schrijven
van webteksten. Er zijn veel platforms waar goedkope tekstschrijvers te vinden zijn.
De kwaliteit van hun teksten is echter ook minder.
Ik onderscheid me van de rest door enthousiasme voor taal, mijn vermogen om
moeilijke materie te vertalen naar begrijpelijke taal en door makkelijk leesbare
teksten te leveren.
Door mijn ervaring uit het onderwijs, communicatie en de contentmarketing heb ik
een voorsprong op mijn concurrentie. Daarnaast ben ik fan van social media en
verdiep ik me hier veelvuldig in. Hierdoor weet ik welke functies deze platformen
hebben, welke algoritmes ze gebruiken en hoe ik daar onder andere met tekst op in
kan spelen. Hierdoor kan ik een waardevol totaalpakket bieden aan bedrijven.
De tarieven van de bureaus waarmee ik concurreer, liggen vaak hoger dan bij
tekstschrijvers. Door mijn persoonlijke aanpak, het karakter van mijn teksten en door
scherpe (abonnements)tarieven te bieden kan ik deze concurrentiestrijd aan.
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Marketing
Product (of dienst)
Hier beschrijf je kort jouw product of dienst. Ga je een fysiek product verkopen? Dan
beschrijf je hier dingen als afmetingen en waarvoor het bedoeld is. Als je het
uitgebreider aanpakt omschrijf je hier ook de verpakking, de merknaam, de service
en de garantie. Wat is de meerwaarde van jouw product of dienst voor jouw klant?
Wat maakt jouw aanbod uniek en beter dan dat van de concurrent?
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Met de teksten die ik schrijf help ik bedrijven en ondernemers hun verhaal te
vertellen. Hierdoor komt hun boodschap aan bij hun ideale klant. Doordat de teksten
zoekmachinevriendelijk zijn, vergroten ze ook de online zichtbaarheid van mijn
opdrachtgevers.
Door abonnementen aan te bieden kan ik mensen ontzorgen. Hierdoor zijn ze altijd
verzekerd van goede teksten voor een fijne prijs. Mijn enthousiasme, persoonlijke
aanpak en mijn liefde voor taal maken dat ik me onderscheid van de rest.

Prijs
Je kunt de prijs van jouw product of dienst op verschillende manieren bepalen,
bijvoorbeeld door je kostprijs te nemen en daar een percentage bij op te tellen. Maar
het is beter om te kijken wat jouw klanten voor jouw product willen betalen en hoe het
in de rest van de markt ligt. Kijk ook naar je concurrentie en hun prijzen. Wil jij de
goedkoopste zijn of juist exclusief?
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Veel tekstschrijvers hanteren een bepaald tarief per woord, maar ik ga met vaste
prijzen werken. Op basis van de projectbriefing en mijn ervaring met het werk schat
ik in hoeveel uur ik hiermee bezig ben. Hierin neem ik ook minimaal 1
feedbackronde mee. Vooraf weten mijn opdrachtgevers wat ze voor welke prijs
krijgen. Ik geef ook gelijk aan wat eventuele extra’s kosten, zodat er niemand voor
verrassingen komt te staan.
Uit mijn onderzoek blijkt dat het tarief van tekstschrijvers erg verschilt, maar
gemiddeld ligt het tarief op €75,- per uur. Mijn uurtarief zet ik in ieder geval in het
begin op €50,- ex. btw per uur. Ik blijf dit tarief steeds evalueren. Wat vinden klanten
en wat doet de markt?

11

Plaats - locatie
Wat zal de vestigingsplaats van jouw onderneming zijn? Ga je vanuit huis werken of
heb je een bepaald pand op het oog? Maak een beschrijving van wat je nodig hebt;
denk hierbij aan het aantal vierkante meters en benodigde voorzieningen. De huur of
koop van een pand is een belangrijke kostenpost die je goed moet kunnen
verantwoorden. Waarom kies je voor een bepaald pand en niet voor een ander? Wat
is de doorslaggevende reden?
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Ik heb een klein kantoor gehuurd binnen een coworking-locatie. Dit zorgt voor een
prettige werkplek met mensen om me heen. Ook houd ik zo een goede scheiding
tussen werk en privé.

Plaats - distributiekanalen
Hier omschrijf je niet alleen de plaats waar jouw klanten je product of dienst kunnen
aanschaffen, maar ook het distributiekanaal. Hoe ga je jouw product of dienst
verkopen? Gebruik je een tussenpersoon, een platform of maak je gebruik van een
fysieke winkel? Ook je website neem je hierin mee, dit is voor veel ondernemers het
grootste distributiekanaal. Maar denk bijvoorbeeld ook aan social media.
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Op mijn website kunnen mensen zien wat ik doe en welke diensten ik aanbied. Hier
staat niet alleen het soort werk dat ik lever, maar ook wat mijn tarieven zijn. Dit zorgt
voor transparante en eerlijke communicatie. Opdrachtgevers kunnen mij bereiken via
de website en e-mail.
Ook ga ik social media (Instagram, Facebook en LinkedIn) inzetten. Deze moet ik
nog opzetten, maar hier ga ik taalweetjes, reviews van opdrachtgevers en bijzondere
woorden delen. Zo kunnen mensen mij op een leuke wijze leren kennen en bouw ik
ook online een netwerk op.
Naast online distributie maak ik ook veel gebruik van persoonlijke contacten. Mijn
netwerk bevat veel potentiële opdrachtgevers. Door het contact met deze mensen
warm te houden, kan ik opdrachten voor ze uitvoeren wanneer nodig. Ze weten wat
Promotie
ze
in huis halen en kennen me dan al, wat de stap kleiner maakt om mij ook
daadwerkelijk in te huren als tekstschrijver.
Op welke manier ga jij je bedrijf promoten? Hoe vinden klanten jou en je bedrijf? Het
verschilt per bedrijf welke manier van promotie het beste past. Een online
ondernemer heeft een andere aanpak dan de lokale boekhandel. Bekijk welke
manier van promotie het beste past bij jouw bedrijf. Ga je voor een advertentie in de
plaatselijke krant of een Facebook campagne?

Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Tijdens de opstartperiode van mijn bedrijf moet ik naamsbekendheid opbouwen.
Bedrijven en ondernemers moeten me weten te vinden. Hiervoor maak ik gebruik
van verschillende kanalen:
Website. Hier laat ik zien wat ik kan, wat ik gedaan heb en hoe je mij kunt bereiken.
Door mezelf op social media te laten zien, wil ik ook mijn website promoten. Mijn
website houd ik maandelijks bij, zodat deze altijd up to date is.
Netwerken. Ik vind het belangrijk om andere mensen te leren kennen. Niet alleen
andere tekstschrijvers - maar ook mensen die diensten of producten aanbieden die
goed bij mij passen. Op die manier kan ik voor dingen die ik zelf niet kan, zoals het
ontwerpen van een logo of het bouwen van een website, wel een contactpersoon
aanleveren. En kunnen mijn contactpersonen dat ook doen als ze iemand nodig
hebben om teksten te schrijven.
Social media: De inzet van social media is effectief en kost weinig tot geen geld. Ik
deel hier niet alleen verhalen van opdrachtgevers, maar ook bijzondere taalweetjes
en wonderlijke woorden. Zo komen mijn portfolio en prestaties bij een groot publiek 12
onder de aandacht. Facebook, Instagram en LinkedIn zijn andere media, hier zal ik

Personeel
Ga je alleen van start of ben je van plan personeel te gaan werven? Als je personeel
nodig hebt, omschrijf duidelijk wat voor mensen dit zijn en hoe je ze wilt vinden. In
sommige sectoren is een groot personeelstekort. Hoe ga je hiermee om en hoe zorg
je dat je toch aan je benodigde mensen komt?
Veel ondernemers in de dienstverlening beginnen zonder personeel. Hoe ga je in dat
geval om met eventuele piekbelasting?
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Voorlopig heb ik geen extra personeel nodig. Ik verzamel wel een aantal andere
goede tekstschrijvers om me heen, zodat ik hen kan inschakelen als ik teveel werk
heb. We vormen zo van elkaar de flexibele schil, ik kan immers ook bij hen
bijspringen als zij het te druk hebben.

Financieel plan

Investeringsbegroting
Een onderneming kan niet zonder geld, maar hoeveel je nodig hebt om te starten
verschilt per onderneming. Als jij vanuit je zolderkamer start heb je weinig extra’s
nodig. Maar toch heb je ook als beginnend ondernemer wel iets waar je in moet
investeren: niet alleen in een laptop of printer, maar denk ook groter als bijvoorbeeld
het aanschaffen van je productvoorraad of het huren van een eigen pand.
Hier omschrijf je hoeveel geld je nodig hebt en waar je dit vandaan gaat halen.
Hoeveel winst verwacht je te gaan behalen? Wat wordt je omzet? Het komt allemaal
samen in dit hoofdstuk, het financiële plan van jouw onderneming.
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Bij de opstart investeer ik in een aantal zaken. Naast de huur voor een kantoor, koop
ik de nodige apparatuur en inboedel voor mijn werkplek en reserveer ik geld voor de
marketing. Ik heb dit in een investeringsbegroting inzichtelijk gemaakt.

13

2021
Voorbeeld investeringsbegroting 2019
Soort
Apparatuur

Omschrijving

Bedrag

Desktopcomputer

€ 1,000.00

Laptop

€ 1,200.00

Factureringssoftware

€ 500.00

Printer

€ 250.00

Telefoon

€ 500.00
€ 3,450.00

Werkplek

Stoelen

€ 300.00

Tafels

€ 800.00

Kantoor artikelen

€ 250.00

Koffie apparaat

€ 300.00
€ 1,650.00

Waarborgsom

4x €750 huur

€ 3,000.00
€ 3,000.00

Starters kosten

KvK

€ 65.00

Online adverteren

€ 1,250.00

Internet & bellen

€ 1,000.00

€ 2,315.00

Verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheid

€ 350.00

Aansprakelijkheid

€ 175.00

Rechtsbijstand

€ 300.00

Inboedel

€ 100.00
€ 925.00

Kas

Totale investering

€ 500.00

€ 11,840.00

Financiering
Hoe wordt jouw bedrijf gefinancierd? Je weet inmiddels hoeveel geld er nodig is om
jouw onderneming van de grond te krijgen. Ga je zelf spaargeld investeren of klop je
hiervoor bij de bank aan? Leg in de financieringsbegroting duidelijk uit hoe jouw bedrijf
aan zijn financiële middelen gaat komen.
Voorbeeld ondernemersplan 'De Taalfanaat':
Voor het opstarten van mijn bedrijf zijn geen (grote) investeringen nodig. Wel heb ik
financiële middelen nodig om een lagere omzet in de eerste maanden op te vangen. In
het begin ben ik relatief veel tijd kwijt aan klanten vinden en het opzetten van mijn
distributiekanalen. Als mijn inkomsten achterblijven moet ik hiervoor mijn eigen
middelen aanspreken.
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Voorbeeld openingsbalans 2019
Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

Pand

€ 0.00

Eigen vermogen

€ 9,000.00

Auto

€ 0.00

Hypotheek

€ 0.00

Inventaris

€ 1,650.00

Winstreserve

€ 0.00

Productiemiddelen

€ 3,450.00

Goodwill

€ 0.00

Waarborgsom

€ 3,000.00

Kortlopende schulden

Vlottende activa
Debiteuren

€ 0.00

Crediteuren

€ 500.00

Voorraad

€ 0.00

Rekening courant ING

€ 600.00

€ 500.00

Kas

€ 500.00

Verzekeringen

€ 1,500.00

Bank

Totaal

€ 10,600.00

Totaal € 10,100.00
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Voorbeeld
Voorbeeld liquiditeitsbegroting
liquiditeitsbegroting 2021
2019
Jaar 1
Beginsaldo

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

totaal

€ 1,500

€ 6,670

€ 6,239

€ 5,951

€ 5,747

€ 5,633

€ 5,613

€ 5,694

€ 5,882

€ 6,182

€ 6,602

€ 7,149

€ 68,799

Spaargeld

€ 9,000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Omzet ex. BTW

€ 1,200

€ 1,272

€ 1,348

€ 1,429

€ 1,515

€ 1,606

€ 1,702

€ 1,804

€ 1,913

€ 2,027

€ 2,124

€ 2,278

€ 252

€ 267

€ 283

€ 300

€ 318

€ 337

€ 357

€ 379

€ 402

€ 426

€ 451

€ 478

€ 4,251

€ 10,452

€ 1,539

€ 1,631

€ 1,729

€ 1,833

€ 1,943

€ 2,060

€ 2,183

€ 2,314

€ 2,453

€ 2,600

€ 2,756

€ 33,495

€ 3,450

Ontvangsten

BTW
Totaal ontvangsten

€ 20,244

Totaal

Uitgaven
Apparatuur

€ 3,450

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 600

Huisvesting

€ 750

€ 750

€ 750

€ 750

€ 750

€ 750

€ 750

€ 750

€ 750

€ 750

€ 750

€ 750

€ 9,000

Verzekeringen

€ 125

€ 125

€ 125

€ 125

€ 125

€ 125

€ 125

€ 125

€ 125

€ 125

€ 125

€ 125

€ 1,500

Adverteren

€ 150

€ 150

€ 150

€ 150

€ 150

€ 150

€ 150

€ 150

€ 150

€ 150

€ 150

€ 150

€ 1,800

Reiskosten

€ 120

€ 120

€ 120

€ 120

€ 120

€ 120

€ 120

€ 120

€ 120

€ 120

€ 120

€ 120

€ 1,440

Priveonttrekking

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 6,000

BTW afdracht

€ 200

€ 212

€ 225

€ 238

€ 252

€ 268

€ 284

€ 301

€ 319

€ 338

€ 358

€ 380

€ 3,347

Totaal

€ 5,345

€ 1,907

€ 1,920

€ 1,933

€ 1,947

€ 1,963

€ 1,979

€ 1,996

€ 2,014

€ 2,033

€ 2,053

€ 2,075

€ 27,164

Liquiditeit

€ 6,607

€ 6,239

€ 5,951

€ 5,747

€ 5,633

€ 5,613

€ 5,694

€ 5,882

€ 6,182

€ 6,602

€ 7,149

€ 7,831

Kantoorkosten

Hoe beoordeel je deze template?
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