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Elke starter beleeft zijn eigen ervaring

Maar nagenoeg alle starters maken onderweg een ondernemingsplan. 

BankKvK

Ondernemingsplan
Klant



Top 5 onder ZZP/ZP/OZP’ers
1. Organisatie adviesbureaus
2. Bouw
3. Industrieel ontwerp en vormgeving
4. Zakelijke dienstverlening
5. Paramedische praktijken

Top 5 onder MKB’ers (met personeel)
1. Restaurants
2. Cafetaria’s, lunchrooms,  ijssalons, etc.
3. Industrieel ontwerp en vormgeving
4. Zakelijke dienstverlening
5. Paramedische praktijken

Startende ondernemers zijn divers
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Starters naar leeftijd

Mannen Vrouwen

Met meer dan 150.000 starters veel diversiteit. Wat ga jij doen?



Bedrijfsanalyse

1. Jij, de ondernemer
2. Je unieke onderneming
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1. De ondernemer
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Wie ben jij als ondernemer?

Persoonsgegevens

Motivatie

Competenties

Jouw foto hier 



Creativiteit

Zelfvertrouwen

Financiële
zekerheid

Marktkennis

Analytisch
vermogen

Sociaal
vermogen

Ken je sterktes en zwaktes
Àls je weet wat je 
competenties zijn ben je 
optimaal voorbereid voor 
de start van je eigen 
bedrijf.

1. Onderscheiden
2. Verbeteren

CreativiteitFlexibiliteit

Marktkennis

Zelfvertrouwen

Doorzettings
vermogen

Financiële
zekerheid

Analytisch
vermogen

Sociaal
vermogen



Hoe breng je  jouw competenties in kaart?

2.   Vraag om feedback 3.   Doe een test1. Beoordeel jezelf

kvk.ondernemerstest.nl

ondernemerstest.nl 

Bijvoorbeeld op:



Concreet
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• Wat is je Visie en Strategie?
• Relevante ervaring aanwezig?
• Relevante opleidingen en (branche)kennis aanwezig?
• Ben je een manager?
• Ben je een koopman?
• Staat je partner achter je keuze(s)?
• Wat betekent het financieel als ik mijn eigen onderneming start?



2. de onderneming
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1. Algemeen

Algemene gegevens

1. Bedrijfsgegevens
2. Rechtsvorm
3. Administratie
4. Vergunningen
5. Subsidies
6. BTW tarieven
7. Verzekeringen

Zelf doen of uitbesteden?

Heb ik alle vergunningen voor mijn bedrijf?

Misschien zijn er wel subsidies relevant voor mij?
Zit ik in het hoge of lage BTW-tarief?

Wat zijn de risico’s die mijn bedrijf loopt?

Welke rechtsvorm past het beste bij mijn 
bedrijf?

Hoe steekt mijn bedrijf in elkaar?



Idee:  Wat ben je van plan? 

Inzicht in markt & klant

Product of dienst

Business model

Het is een krachtige beschrijving van jouw bedrijf. Een pitch.

Beschrijf op pakkende wijze je idee. Met daarin: 



3. Markt

Eigen 
Ervaring

Branche
verenigingOnline Overheid Cijfers & 

Trends

CBS.nl

Ondernemersplein.nl 

Rabobank.nl/cijfersentrends

Kijk bijvoorbeeld op:



5. Doelstellingen, missie en visie

• Visie is de blik op de toekomst

• Missie is wat je wilt bereiken in 
deze toekomst

• Doelstellingen bevatten concreet 
wat je gaat doen

Zorg altijd dat het past bij jou als 
persoon en je bedrijf.  



3. Financiële analyse/Bancaire 
positie
3. Financiële analyse/Bancaire 
positie
1. Rentabiliteit/Winstgevendheid
2. Solvabiliteit/Vermogen
3. Liquiditeit
4. Obligo en voorwaarden

1. Rentabiliteit/Winstgevendheid
2. Solvabiliteit/Vermogen
3. Liquiditeit
4. Obligo en voorwaarden
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1)Rentabiliteit/Winstgevendheid
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• Nettowinst – Privé
• Historische cijfers
• Ontwikkelingen/Fluctuaties/Prognose

s
• Gevoeligheid
• Betalingscapaciteitsratio: De 

betalingscapaciteitsratio geeft de 
ruimte aan die er in een bepaald jaar 
is (of wordt begroot) voor de betaling 
van (toekomstige) rente. 



2) Solvabiliteit/Vermogen
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• Definitie: solvabiliteit geeft aan of een 
organisatie in staat is om op korte en 
lange termijn aan haar betalings- en 
aflossingsverplichtingen te voldoen. 

• Solvabiliteitsratio = EV/Balanstotaal 
30% (richtlijn). 

• Starters Ontwikkeling eigen 
vermogen?

• Samenstelling eigen vermogen
• Totale schuldenpositie incl. privé



3) Liquiditeit
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• Definitie:  geeft aan in welke mate 
een onderneming haar lopende 
betalingsverplichtingen kan voldoen.

• Debiteurentermijn/klanten
• Crediteurentermijn/leveranciers
• Cashflow.
• Privé-onttrekkingen



Obligo/Voorwaarden
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• Zekerheden voor de bank
• Betrokkenheid ondernemer
• Primaire zekerheden
• Secundaire zekerheden
• Courantheid zekerheden



Voor ieder goed plan regelen wij de 
financiering! 
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• Betalingsverkeer
• Verzekeringen
• Een lening
• Een krediet
• Een bankgarantie

• Er is een markt
• Je weet wat jouw USP’s zijn
• Jij bent capabel genoeg om het plan uit te 

voeren, of je weet wie dat wel is
• Je hebt je goed voorbereid op de start
• Je hebt advies ingewonnen waardoor je je 

plan hebt kunnen toetsen op haalbaarheid
• Je hebt goed nagedacht over het financieel 

plan, dit is realistisch

Wat doen we zelf? Wanneer is een plan goed?



Zelf aan de slagZelf aan de slag



Ikgastarten.nl

Stappenplannen en voorbeelden om je 
ondernemingsplan vorm te geven.

Daarnaast ruim 3800 artikelen over alle 
facetten van het (starten met) 
ondernemen. 

• Stappenplannen (ook per branche)
• How to’s
• Tips & trucs
• Interviews
• Voorbeelden & case studies



Rabobankstartproof.nl

Ga je de eerste stappen richting 
een ondernemingsplan zetten?

Met startproof ontvang je een 
basisplan met daarin de informatie 
uit jouw branche van Rabobank’s
Cijfers & Trends. 

Een goed begin…



Veel succes met de start van jouw 
bedrijf.

Vragen?

Veel succes met de start van jouw 
bedrijf.

Vragen?
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