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Alternatieve dienstverlening
Bestaande bedrijven 

• Bewustwording creëren, vraag stimuleren en identificeren

Scale-ups

• Snelle groeiers (>15% per jaar)

Start-ups

• Disruptief of vernieuwd business model

Gebaseerd op een andere dienstverlening:

 > Uitdagen
 > Coachen
 > Verbinden
 > Financieringsoplossingen



Startup Skill Set

1. Doorzettingsvermogen

2. Resultaatgerichtheid

3. Omgaan met onzekerheden

4. Samenwerken

5. Empathie



Vragen ter reflectie…

• Waar ligt mijn passie?

• Heb ik voldoende LEF om te starten?

• Heb ik een goed idee?

Wat heb ik hiervoor nodig?



Kern van een businessplan

• Ondernemer en onderneming

• Markt

• Marketing Mix

• SWOT-analyse
Strengths-Weaknesses & Opportunities-Threats

• Financieel                         



Lean Model Canvas
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Kern van Lean Model Canvas
• Wat is je klantsegment:

- wie is je klant?
- marktomvang?
- early adopter

• Probleem:
- top 3 problemen van je klantsegment
- bestaande alternatieven

• Oplossing:
Voor ieder probleem een oplossing



VB: Dagopvang voor honden
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Hoe ziet jouw LMC eruit?
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Wat kunnen we voor jou 

betekenen?
Business Innovatie Team Limburg

 Samen zorgen voor een stevig fundament onder de start van je bedrijf:

 Lean Model Canvas/businessplan financieringsrijp maken
(eventueel samen in een workshop)

 Netwerk inzetten 

Gezamenlijke Rabobanken in Limburg

 Zakelijke Rekening met startersvoordelen

 Halfjaar gratis aansprakelijkheidsverzekering van Interpolis

Tips voor starters:

‘Startversterker’



Tips & tricks...

1. Blijf prioriteiten stellen
2. Focus je op een paar doelgroepen
3. Durf te vragen naar de order
4. MVP: Minimal Viable Product
5. Zorg voor financiële stabiliteit



Meer informatie

www.BITLimburg.nl

Business Innovatie Team 
Limburg - Rabobank

www.bitlcanvas.nl


