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Het project "Your Business Success" is gefinancierd met steun van de 

Europese Commissie. Dit document geeft uitsluitend de mening van de 

auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die het 

document bevat. 
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Welkom bij het Your Business Success Best Practice Handboek – Business planning voor zakelijk 

succes. Een digitale publicatie met innovatieve manieren van bedrijfsplanning. In de volgende 

hoofdstukken lees je meer over de ervaringen van startende en ervaren ondernemers uit heel 

Europa met het Your Business Success (YBS) programma en hoe zij hun bedrijf hebben gepland, 

waarbij zij uitleggen wat werkt en wat niet werkt in hun de dagelijkse praktijk.  

 

Dit handboek werd samengesteld in 2020-2021 tijdens de wereldwijde COVID-19 pandemie - een 

vreemde en moeilijke tijd voor ons allemaal, maar ook een periode die de invoering van digitale 

instrumenten en toepassingen voor communiceren, leren en plannen enorm heeft versneld. Zowel 

opvoeders als leerlingen hebben kennisgemaakt met nieuw digitale werkwijzen, maar we zijn er ook aan 

herinnerd hoe waardevol persoonlijke ervaringen kunnen zijn, vooral wanneer ze naast digitale 

werkwijzen worden gebruikt. 

Wij hopen dat je door de hier verzamelde voorbeelden geïnspireerd bent om (digitale) hulpmiddelen 

voor bedrijfsplanning in je onderneming of je onderwijs en 

training te gaan gebruiken.  

Het "Your Business Success” initiatief 

 Your Business Success is een Erasmus+-project dat partners uit 

Portugal, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, 

Roemenië en Bulgarije samenbrengt. 

YBS heeft een duidelijk doel: een innovatieve aanpak 

ontwikkelen om aankomende ondernemers en 

bedrijfseigenaren/managers van kleine ondernemingen in staat 

te stellen praktische en prestatiegerichte bedrijfsplannen op te 

maken. Dit doen we door de ontwikkeling van een nieuwe digitaal 

tool voor bedrijfsplanning en een nieuw cursus en leermiddelen. 

INLEIDING  

Dit Best Practice Handboek geeft aankomende, 
startende en ervaren ondernemers concrete 
voorbeelden van hoe je succesvol je bedrijf kunt 
plannen en welke YBS tools beschikbaar zijn om je 
daarbij te ondersteunen. Docenten en trainers 
kunnen deze praktijkvoorbeelden gebruiken om hun 
cursussen te verrijken en te verbeteren. 

 

app.ybsproject.com
app.ybsproject.com
http://www.ybsproject.com/


 

Your Business Success - Best Practice Handboek 

 

 

 

Dit handboek van best practices is gebaseerd op de praktische ervaring en kennis van 

trainingsprofessionals uit heel Europa, verzameld door de partners van het YBS-project. Onze 

projectpartners benaderden bedrijven die gebruik maken van business planning tools op alle niveaus - 

van pioniers tot zij die hun eerste stappen zetten in het gebruik van online tools. We interviewden 

aspirant, startende en ervaren ondernemers en vroegen niet alleen naar wat werkt, maar net zo belangrijk 

wat niet werkt in bedrijfsplanning en waarom.  

Case studies 

In het volgende hoofdstuk met case studies vind je praktische voorbeelden die illustreren hoe deelnemers 

aan het Your Business Success programma hebben geprofiteerd van het gebruik van de YBS Training 

Course en de YBS digitale business planning applicatie.  

Doe er je voordeel mee: de case studies zijn gebaseerd op de ervaringen van de ondernemers, dus alle 

aanbevelingen en praktische tips komen rechtstreeks van hen! 

De best practices 

Daarnaast hebben we 

ondernemingen van buiten het 

project opgenomen om te illustreren 

hoe zij goede praktijken op het 

gebied van bedrijfsplanning en 

management toepassen. Er is een 

speciaal hoofdstuk met uiteenlopende 

voorbeelden uit heel Europa over hoe 

startende ondernemers, maar ook 

gevestigde bedrijven, met succes hun 

bedrijf plannen en de uitdagingen 

waarmee zij worden geconfronteerd, 

overwinnen. 

 

Top-tips  
 
In het laatste hoofdstuk van dit handboek 

hebben we de praktijkvoorbeelden die je 

in de komende pagina's zult lezen, 

samengevat, op zijn we zoek gegaan naar 

de rode draad en deze vertaald in 

praktische tips die ondernemers kunnen 

meenemen om hun bedrijfsplanning te 

verbeteren en beter gebruik te maken van 

bedrijfsplanningstools. 

Veel leesplezier!  
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Ellie Moore, Weirdo Ellie Cosplay  

[https://www.instagram.com/weirdo_ellie_cosplay/] 

 

Cosplay is je verkleden als een personage uit een film, boek 

of videospel. Ik begon met cosplay omdat ik altijd al van 

kostuums hield en dacht dat het een leuke hobby zou zijn. Het 

heeft me echter zoveel meer gebracht- vrienden, 

zelfvertrouwen en zo veel geluk en ook een startende zaak!  

Mijn Instagram, Facebook, YouTube en TikTok video's en posts 

kunnen dingen bevatten zoals make-up looks, conventie 

vlogging en product reviews. Ik heb echter geen ervaring met 

het plannen en runnen van een bedrijf en wilde graag meer leren. 

Het boek Your Business Success was erg nuttig en gaf me tips 

en ideeën over hoe ik mijn bedrijf moest plannen. Het heeft me 

doen inzien hoeveel aandacht ik eraan moet besteden voordat ik 

geld uitgeef. Ook heb ik nu een beter idee van de dingen waar ik 

over na moet denken en die ik moet ontwikkelen, zoals mijn USP. 

Ik denk dat ik de digitale tool voor bedrijfsplanning of een soortgelijke tool ga gebruiken.  

Mijn advies aan andere aspirant-ondernemers zou zijn: zoek alle hulp die je kunt krijgen en probeer 

praktisch en creatief te zijn, zodat je je onderscheidt van anderen! 

  

"Ik ben een cosplay influencer. Ik heb een 

groep followers van 12.000 mensen. Ik 

review producten en deel hoe je cosplay 

karakters maakt. ” 
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DJ X-TO - Christian Mihov  

[www.facebook.com/maxeventbg] 

 

Ons bedrijf doet verschillende dingen, variërend van verhuur 

van DJ-apparatuur en geluidsapparatuur tot het organiseren, 

beveiligen en laten klinken van evenementen, maar ook 

creatief, grafisch en web design, sociale netwerken, reclame en 

drukwerk.  

Ik was geïnteresseerd in het algemene proces van 

bedrijfsplanning en hoe het programma Your Business Success 

zou kunnen helpen om ons bedrijf op lange termijn duurzamer 

te maken, vooral in tijden van COVID-19-uitbraak en sluiting van 

restaurants en nachtclubs.  

Het was voor mij belangrijk om meer inzicht te krijgen in de 

mogelijke kansen en risico's bij het runnen van een eigen bedrijf. 

De SWOT-analyse en hoe de bedreigingen te minimaliseren in 

uitdagende tijden was zeer nuttig element van het programma. 

Het Your Business Success programma heeft ons geholpen te begrijpen wat de waarden zijn die ons 

product en onze diensten bieden aan huidige en potentiële klanten.  

Als advies zou ik willen zeggen dat je altijd op zoek moet gaan naar nieuw ideeën, methoden en 

hulpmiddelen die je als ondernemer kunnen helpen om flexibeler te worden en je beter aan te 

passen aan de bedrijfsomgeving en de behoeften van je klanten.  

"Het Your Business Success programma 

heeft ons geholpen onze business te 

verbeteren door ons te onderscheiden van 

gelijkaardige bedrijven in de markt" 
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Cristina Ribeiro, Protect Material de Proteção, Lda.  

[virtueel bedrijf]  

 

Mijn bedrijfsidee is de commercialisering van persoonlijke 

beschermingsmiddelen, waarvan de uitrusting voor onder 

meer oog- en gezichtsbescherming, gehoor, voeten, 

handen en werken op hoogte eruit springt. Al deze 

uitrustingen zijn bedoeld om de werknemer te 

beschermen tegen beroepsrisico's, voor zijn veiligheid en 

gezondheid. Wij zijn actief op de meest uiteenlopende 

markten: burgerlijke boje, brandweer, en industrieën in het 

algemeen. 

Wat was je behoefte om aan het YBS programma deel te 
nemen? 

Door aan dit programma deel te nemen beschikte ik over een 
uitstekend hulpmiddel bij de uitwerking van mijn 
ondernemingsplan. De applicatie bevat alle belangrijke en 

opeenvolgende punten van een business plan. Via de applicatie YBS zal ik in staat zijn een pad uit 
te stippelen voor mijn onderneming.  

 

 

"Het Your Business Success programma gaf 

me een duidelijke leidraad voor het 

uitwerken van mijn business plan" 
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Welke elementen van het programma vond je 

het nuttigst en waarom? 

Ik heb de YBS training gevolgd en de YBS online 

business planning tool gebruikt. Met de YBS 

applicatie kon ik zowel de marktanalyse als de 

financiële analyse van mijn bedrijf verbeteren. Ik 

vond alle elementen van de tool belangrijk, de 

definitie van missie, visie, marktanalyse, en de 

financiële analyse.  

Aangezien het businessplan een belangrijk 

managementinstrument is, is het absoluut 

noodzakelijk dat, wanneer het wordt opgesteld, 

alle punten goed zijn gedefinieerd om het risico 

op mislukking in het bedrijfsleven te 

verminderen. 

 

 

 

 

Wat is je advies aan andere (aspirant-) 

ondernemers?  

Mijn advies zou zijn om allereerst het bedrijf 

duidelijk te definiëren, het doelpubliek, de 

concurrenten en de sterke en zwakke punten van 

het bedrijf te identificeren. Het is noodzakelijk het 

ondernemingsplan najegezet op te stellen, 

aangezien dit document ons in staat zal stellen de 

levensvatbaarheid van ons bedrijf te analyseren. 

Nog laatste gedachten, Cristina? 

Aangezien een ondernemingsplan een uiterst 

belangrijk document is bij de oprichting van een 

bedrijf, wordt het YBS-programma een troef, 

omdat het een uitstekend hulpmiddel is bij de 

voorbereiding ervan, waarbij aandacht wordt 

besteed aan alle relevante punten van het 

ondernemingsplan. Met het YBS programma 

raken we niet de weg kwijt. Met het YBS 

programma zijn alle personen in staat om een 

business plan te maken. Je hoeft alleen maar alle 

stappen te volgen... 

  



 

Your Business Success - Best Practice Handboek 

 

 

 

 

Orsolya & Szabolcs Bőjte, Breng je afval in kaart! MYRA app 

 

Het MYRA-team is zeer enthousiast over het oplossen van 

duurzaamheids- en sociale vraagstukken door het 

gebruik van technologie.  

Het probleem dat zij hebben vastgesteld is dat er veel 

afval is, enorme afvalhopen. 

Hun oplossing is de MYRA APP, die een afvalvrij systeem 

zou kunnen worden waarbij het afval geen afval meer is, 

maar een nooit eindigende hulpbron. MYRA biedt een 

interactieve, live netwerkoplossing, gebaseerd op een 

geolocatiefunctie met een "vuilniswinkel". De APP zou 

KMO's en andere entiteiten die zich met afvalbeheer 

bezighouden, in contact brengen met de plaatselijke 

consumenten. 

 

Wat was je behoefte om aan het YBS programma deel te nemen? 

Onze deelname aan het YBS-programma is ingegeven door de mogelijkheid om een businessplan op te stellen voor 

mijn bedrijf, dat op het punt staat van start te gaan. Het idee daarvoor is vorig jaar al verbrand, maar sindsdien ben 

ik het aan het plannen en bijschaven... maar ik hoopte via deze aanvraag iets nieuws en effectievers te vinden.  

"Volg de stappen van de YBS 

applicatie, en je zult er geen spijt 

van krijgen!  

Het zal zich later terugbetalen! ” 
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Welke elementen van het programma vond je 

het nuttigst? 

Om alles op een rijtje te kunnen zetten, na te denken 

over het planningsproces in zijn geheel en het feit dat 

het instrument je kan doen nadenken over details die 

je misschien uit het oog zijn verloren, is van groot nut. 

Het formuleren en op papier zetten van de missie, 

visie, marktbehoeften en financiële kwesties bleek zeer 

nuttig voor onze planning. 

Hoe heeft het Your Business Success 

programma geholpen bij het plannen van je 

bedrijf? 

Zoals hierboven is benadrukt, was de belangrijkste 

factor die ons bij onze planning heeft geholpen, het 

belang van het formuleren en op papier zetten van 

concrete zaken voor ons bedrijf, zelfs al in een zeer 

vroeg stadium van de planning (visie, missie, 

doelpubliek/klanten, mogelijke partners, enz.) Wij zijn 

soms geneigd dingen te overhaasten en niet de 

nodige aandacht te besteden aan bepaalde fasen die, 

zoals nu is gebleken, van het grootste belang kunnen 

zijn in latere fasen van het bedrijf. 

Wat is je advies aan andere aspirant-

ondernemers met betrekking tot 

bedrijfsplanning? 

Aandacht besteden aan zoveel mogelijk details. Het is 

zeer belangrijk je onderneming zo najekeurig mogelijk 

te plannen, aangezien dit de basis vormt van je succes. 

Een goede planning zal leiden tot een succesvolle 

onderneming, dat is al vele malen bewezen. Zorg er 

daarom voor dat je je waardepropositie - die 

weergeeft waar je bedrijf over gaat - formuleert, je 

middelen, activiteiten, partners en klanten zo concreet 

mogelijk in kaart brengt. Probeer ook alle kosten te 

voorzien die zich kunnen voordoen om realistisch te 

plannen. 

Nog verder advies? 

Blijf gefocust! Laat je niet afleiden van je hoofddoelen. 

Tijdens het planningsproces kunt je aandacht willen 

besteden aan alle kleine details die in je gedachten 

opkomen, maar je moet deze dingen niet laten 

gebeuren. Het is echt belangrijk om altijd in gedachten 

te houden waar je wilt komen en wat je wilt bereiken. 

Volg de stappen van de YBS-aanvraag, en je zult er 

geen spijt van krijgen! Het zal zich later terugbetalen! 
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Pedro Flores, Flores Around the World 

[www.floresaroundtheworld.com]  

 

Wij zijn een reisblog met reistips en inspiratie voor 

mensen om meer te reizen en met de ambitie om onze 

eigen toeristische faciliteit... 

 

Wat was je behoefte om aan het YBS programma deel 
te nemen? 

Als online bedrijf met de intentie om fysiek te worden, zijn er een 

heleboel aspecten die we niet kennen en waar we geen rekening mee 

houden bij de planning (onze huidige status).  

Mijn belangrijkste doel was begeleiding te krijgen bij waar te beginnen 

en te leren waar ik op moet letten bij het opstellen van mijn bedrijfsplan. 

Zoals gezegd beginnen we nu met het opstellen van ons bedrijfsplan, dus 

voorlopig valt er niet veel te verbeteren, we moeten het doen en daarna 

beoordelen wat er verbeterd moet worden. 

Welke elementen van het programma vond je het nuttigst? 

Het planningsinstrument was naar mijn mening een van de beste elementen van het programma. Het lijkt me iets 

dat ik veel zal gebruiken wanneer de zaken echt beginnen te worden. Het one pager business plan is een winnaar! 

"Het Your Business Success one pager 

business plan is top! Eenvoudig, ziet er 

goed ui en een zeer rechttoe rechtaan 

document" 
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Eenvoudig, goed uitziend en zeer rechttoe rechtaan document met al onze bedrijfsinformatie die zeker van pas zal 

komen bij presentaties en business pitches. 

 

Hoe heeft het programma Your Business 

Success je geholpen (om je bedrijf te 

plannen)? 

De belangrijkste opbrengst van het programma was 

dat ik me concentreerde op wat belangrijk is om 

duidelijk te definiëren in een vroeg stadium van mijn 

businessplan (wat mijn doel was). De planningsfase is 

cruciaal voor het succes van elke onderneming en ik 

heb de neiging om dit deel van het proces te 

overhaasten. 

Wat is je advies over bedrijfsplanning aan 

andere (aspirant-) ondernemers? 

Focus! Dat is naar mijn mening een van de moeilijkste 

aspecten om mee om te gaan. In een vroeg stadium 

van de planning moeten we enorme hoeveelheden 

nieuw informatie opnemen en beginnen de gedachten 

alle kanten op te gaan.  

Dit leidt er onvermijdelijk toe dat je zich afkeert van de 

echte relevante zaken waarmee je bezig zou moeten 

zijn en maakt het moeilijk om een duidelijk idee te 

krijgen van hoe je ondernemingsplan eruit moet zien 

en welke informatie erin moet worden opgenomen en 

wat moet worden weggelaten.  

Nog laatste gedachten, Pedro? 

Ik wil YBS bedanken voor deze sessies en alle docenten 

die ons, aspirant-ondernemers, hebben geholpen 

onze weg te vinden in de moeilijke zoektocht die het 

oprichten van een nieuw bedrijf is. 

Voor een nieuw ondernemer voelt het meeste van het 

beginwerk als "blindelings in de duisternis lopen" en 

dit soort sessies geeft ons een klein lichtje in de goede 

richting.
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Carolina Papageorgiou, Art of π 

[www.artofp.gr]  

 

Art of π is een handgemaakte juwelen privé onderneming 

geïnitieerd door de ontwerpster Carolina Papageorgiou. 

Carolina ontwerpt handgemaakte juwelen gemaakt van 

halfedelstenen, linten, parels, zilver en messing. 

 

Wat was je behoefte om aan het YBS programma deel 
te nemen? 

Ik ben er altijd op gebrand om consequent verbeteringen aan te 

brengen om mijn kleine bedrijf te verbeteren. Naar mijn mening is dit 

van cruciaal belang voor het succes en de duurzaamheid ervan. Dingen 

zoals het consequent monitoren van de cashflow, het gebruik van sociale 

media voor marketing, het vragen om hulp en begeleiding op gebieden 

waar ik minder competent ben, zijn enkele belangrijke doelen om mezelf 

als bedrijfseigenaar en mijn bedrijf te verbeteren.     

Elke bedrijfseigenaar moet regelmatig zijn businessplan herzien als hij een succesvolle onderneming wil hebben. Het 

belangrijkste doel van mijn deelname aan het Your Business Success-programma was dan ook de huidige prestaties 

te evalueren en de meest waarschijnlijke groeistrategieën te identificeren.  

 

"Elke ondernemer moet regelmatig zijn 

bedrijfsplan herzien als hij een succesvol 

bedrijf wil hebben. ” 
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Welke elementen van het programma vond je 

het nuttigst, Carolina? 

De online YBS-tool voor bedrijfsplanning was het 

nuttigste onderdeel van deze ervaring. De software is 

een eenvoudig, gebruiksvriendelijk instrument dat 

zeer waardevol kan zijn voor startende ondernemers 

omdat het helpt bij het structureren van elk onderdeel 

van een businessplan. De gebruiker krijgt een online 

handleiding met uitleg over elk in te vullen onderwerp 

en voorbeelden. Het biedt een stap-voor-stap wizard 

tool om het maken van een business plan te 

vergemakkelijken.  

De grafisch vormgegeven interface is aantrekkelijk, 

gebruiksvriendelijk en intuïtief met een 

ongecompliceerd meldingssysteem.  

Het is mogelijk het bedrijf op koers te houden door 

mijlpalen in te plannen voor belangrijke taken of 

projecten. Dit is een gemakkelijke manier om ervoor te 

zorgen dat alle belangrijke doelen worden bereikt. 

Ik waardeerde ook de automatische financiën, ik 

hoefde me geen zorgen te maken over complexe 

spreadsheets of het breken van formules in Excel. De 

software ondersteunt alle populaire prognoseopties.  

Wat is je advies aan andere (aspirant-

)ondernemers met betrekking tot 

bedrijfsplanning? 

Blijf op de hoogte van trends en problemen in de 

sector of industrie waarin je werkt, en van 

veranderingen in de lokale gemeenschap. Dingen die 

op het eerste gezicht niet relevant lijken, kunnen van 

invloed zijn op wat we doen, dus we moeten altijd alle 

mogelijkheden overwegen en in staat zijn ons 

bedrijfsplan aan te passen. 

Enige laatste gedachten over 

bedrijfsplanning? 

Ik heb een aantal andere business planning tool opties 

bekeken. YBS planning tool is veruit de meest 

eenvoudige, de meest gebruiksvriendelijke, en de 

meest feature-rijke optie die ik heb getest. Het geeft 

alle tools die nodig zijn om een breed scala van 

zakelijke planning behoeften te dekken. Ik moet niet 

vergeten te vermelden dat iemand zich gratis kan 

registreren op de app en dat deze toegankelijk is vanaf 

tablets en smart phones. 
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Zsolt Butyka, Adventure Karavan 
 

 

Het idee voor een caravanpark is ontstaan uit een reële 

behoefte, toen ik me realiseerde dat het caravantoerisme ook 

in Roemenië bekend begint te worden en in de praktijk wordt 

gebracht. Er zijn echter geen mooie parkeerplaatsen, waar 

reizigers zich kunnen opladen en opfrissen. Daarom zal het 

park een van zijn soort zijn in de regio, beantwoordend aan de 

echte behoefte van al diegenen die met caravans reizen in de 

zomermaanden. Voorzieningen zoals een speeltuin, 

eetgelegenheid, elektriciteit, wasserette, grill, afvoer zullen 

allemaal in de prijs inbegrepen zijn. Aangezien het hier slechts 

om een nog op te starten onderneming gaat, zullen er 

inspanningen worden gedaan op het gebied van marketing om 

zoveel mogelijk mogelijke gasten aan te trekken. 

 

Wat was je behoefte om aan het YBS programma deel te nemen? 

Gezien het feit dat het bedrijf nog maar net is opgestart, en de site wordt gebouwd door middel van een niet-

terugbetaalbaar project, moest er al vanaf het moment dat het idee voor het bedrijf ontstond een planning worden 

gemaakt. Bij het gebruik van de YBS-applicatie vond Zsolt dat er in de eerste planningsfase meer aandacht had 

"Ik vond het zeer geruststellend dat ook 

nadat het bedrijf van start is gegaan, de 

online tool van YBS de mogelijkheid biedt 

om de geplande activiteiten op te volgen" 
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kunnen worden besteed aan het formuleren van de missie en visie van het bedrijf, meer aandacht had kunnen helpen 

met betrekking tot de kosten die tijdens het runnen van het bedrijf naar voren zullen komen. 

 

Welke elementen van het programma vond je 

het nuttigst? 

Ik vond het zeer geruststellend dat ook nadat het 

bedrijf van start is gegaan, de YBS online tool de 

mogelijkheid biedt om de geplande activiteiten op te 

volgen, projecten die moeten worden opgezet, 

deadlines aan te houden, herinneringen op te nemen 

en taken per werknemer op te nemen. Het hebben van 

al je plannen op één pagina, was een ander 

vermeldenswaardig aspect en is een must om er zo 

vaak naar terug te kunnen grijpen als nodig is. 

Hoe heeft het programma Your Business 

Success je geholpen (om je bedrijf te 

plannen)? 

Alles op een rijtje zetten, nadenken over kleine details, 

alle belangrijke activiteiten vastleggen nog voor de 

start van het bedrijf kan worden beschouwd als de 

meest vitale stappen die moeten worden genomen in 

het planningsproces en de YBS-applicatie bood 

hiertoe de mogelijkheid.  

Zoals wij allen weten, kan een onderneming zonder 

een goede planning niet zo succesvol zijn. Daarom is 

een grondige planning van cruciaal belang. In ons 

dagelijks leven hebben we de neiging om dingen te 

overhaasten en bepaalde taken soms slechts 

oppervlakkig uit te voeren. De YBS-app heeft de 

eigenaar dieper doen nadenken, heroverwegen en 

over bepaalde onderwerpen langer doen nadenken 

dan aanvankelijk gepland was.  

Wat is je advies aan andere (aspirant-

)ondernemers met betrekking tot 

bedrijfsplanning? 

Besteed aandacht aan zoveel mogelijk details. Probeer 

je doelen te formuleren, mogelijke uitdagingen, doe 

een marktonderzoek of probeer zoveel mogelijk te 

weten te komen over concurrenten om er zeker van te 

zijn dat je plan zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid 

ligt. Praat met zoveel mogelijk vrienden, mogelijke 

klanten die je kunt bereiken en vergeet ook je 

marketing niet. 

Nog laatste gedachten, Zsolt? 

De YBS app is een goed doordachte tool die een 

enorme steun kan zijn voor ondernemers, of ze nu aan 

het begin staan van hun reis of al bezig zijn met hun 

bedrijf. Het geeft een mogelijkheid om alles samen te 

voegen, en kan je in detail laten nadenken over wat je 

plannen en doelen zijn. Gebruik het met vertrouwen, 

ook al zijn er enkele aspecten die moeten worden 

bijgeschaafd, het kernidee, dus de mogelijkheid tot 

bedrijfsplanning is gegeven. Probeer het uit!
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Julian Varbanov, Fitness Online  

[aspirant-ondernemer] 

 

Ik ben van plan om individuele fitness training te geven op 

locatie (f2f) en online ook om gezondheidsconsulten te geven. 

Ik heb 10+ jaar kennis en praktijk als fitnessinstructeur en heb 

nu besloten om mijn eigen bedrijf te starten. Ik heb 

verschillende klanten in binnen- en buitenland, die gebruik 

maken van mijn diensten als ondernemer. Ik moet meer leren 

over hoe deze activiteit te registreren en te runnen als een 

zakelijke onderneming. Het Your Business Success programma 

hielp me het idee en de activiteiten te plannen tot een 

winstgevend echt bedrijf. 

Alle programmaonderdelen waren nuttig, maar voor de beginners 

was het erg nuttig om meer te leren over factoren waarmee ik 

rekening moet houden als ik een eigen bedrijf wil starten of 

ontwikkelen. 

Het heeft me geholpen om een marktonderzoek voor te bereiden en te begrijpen hoe ik mijn bedrijf kan 

visualiseren. Het programma was ook zeer nuttig voor het identificeren van de behoeften van mijn 

klanten om activiteiten te plannen voor het leveren van gepersonaliseerde opleidingen. Pluspunten,  

YBS is gratis te gebruiken, erg handig gezien de beperkte middelen van een startend bedrijf!  

"De YBS tool voor bedrijfsplanning is zeer 

nuttig om je de eerste management-

vaardigheden bij te brengen als je nog geen 

ervaring hebt als ondernemer" 
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Salah Aldin Al Ayobi, HealthLab Medical Protection NL 

[import business]  

 

Ik ben mijn bedrijf begonnen als vertegenwoordiging in 

Nederland voor mijn familiebedrijf in het buitenland, dit alles 

tijdens de wereldwijde covid-19 pandemie. Mijn startende 

bedrijf importeert en verkoopt medische wegwerpproducten 

en producten voor de gezondheidszorg, waaronder 

gezichtsmaskers, beschermende overalls, overschoenen, petten 

en handschoenen.  

Samen met mijn coach hebben we de formele stappen 

ondernomen om het bedrijf te registreren en ook om een 

strategie te ontwikkelen. Het was interessant om in de praktijk te 

leren over internationaal zakendoen en alles wat daarmee te 

maken heeft, zoals verzending, levering, invoerheffingen, 

documentatie, EU-kwaliteitslabels, enzovoort.  

Met de YBS app kon ik scenario's simuleren, bijvoorbeeld variëren 

met inkoop- en verkoopprijzen, en verzendkosten toevoegen. Dit gaf me goed inzicht in bulkvoordelen 

en marges en het hielp me echt bij het bepalen van mijn prijzen en aanbiedingen aan klanten.  

"Met de YBS-app kon ik scenario's 

simuleren, dit gaf me goed inzicht in 

bulkvoordelen en marges en het hielp me 

echt bij het bepalen van mijn prijzen" 
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Allebei Piroska, Dress Up Your Books 

[www.facebook.com/dressupyourbooks]  

 

Wij maken boek-, leerboek- en boekomslagen die niet 

alleen je favoriete boeken beschermen, maar de lezer ook 

een uniek merk geven, om het zo maar te zeggen. Wij 

vinden het belangrijk om dingen recyclebaar te maken 

om zo weinig mogelijk plastic producten op de markt te 

brengen.  

Wij zijn een particulier bedrijf, dus we hebben alle 

mogelijke hulp nodig, dus ik verwelkomde de kans om deel 

te nemen aan het YBS-programma. 

Omdat we geen goed ontwikkeld en doordacht 

businessplan hadden - ons bedrijf begon als een hobby - 

hadden we het gevoel dat we een langetermijnplanning 

nodig hadden, maar we hadden niet de middelen om dat te 

doen, we wisten niet waar we moesten beginnen. 

 

  

"Omdat we geen goed ontwikkeld 

businessplan hadden, vonden we dat we 

een langetermijnplan nodig hadden, maar 

we wisten niet waar te beginnen..." 
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Welke elementen van het programma vond je 

het nuttigst? 

Ik vond het pitch-gedeelte het interessantst en 

nuttigst. Door de beschrijvingen en precieze 

definities zijn we erin geslaagd een transparant 

businessplan voor ons bedrijf op te stellen. 

Het zal ons veel helpen om onze plannen, 

activiteiten en de financiële situatie van het 

bedrijf te kunnen systematiseren. Meestal 

houden boekhoudprogramma's zich alleen bezig 

met het systematiseren van financiële zaken, 

maar op dit platform kan ik mijn bedrijfsplan, mijn 

uit te voeren activiteiten en mijn financiële 

situatie combineren. 

Met de optie om een kalender en een extra 

persoon toe te voegen, kan ik mijn wekelijkse / 

maandelijkse activiteiten zien en dit kan ook 

gezien worden door andere teamleden. 

Hoe heeft het programma Your Business 

Success je geholpen (om je bedrijf te 

plannen)? 

Ik heb realistische begeleiding gekregen over hoe 

ik mijn bedrijfsplanning moet beginnen, ik ben 

erin geslaagd om na te denken over wie precies 

de doelgroep is van mijn bedrijf, ik heb een 

precies idee gekregen - terwijl ik door het 

platform werkte - over hoe ik hen kan bereiken, 

welk product voor welke doelgroep, wat de 

stappen zijn die ik moet nemen met betrekking 

tot mijn marketing om mijn producten het best te 

promoten. 

Het projectmanagementgedeelte van het 

platform heeft me erg geholpen, waar ik mijn 

plannen en activiteiten kan organiseren in de 

voorziene kalender, zodat ik kan bijhouden wat al 

bereikt is en wat de taken zijn die ik nog moet 

uitvoeren om mijn vooropgestelde doelen te 

bereiken. 

Wat is je advies aan andere (aspirant-) 

ondernemers met betrekking tot 

bedrijfsplanning? 

Probeer zeker het YBS-platform uit, het kan veel 

helpen bij het heroverwegen van je bedrijf. je kunt 

je ondernemingsplan heel eenvoudig maken 

door de verstrekte stappen te volgen. Deze zijn 

eenvoudig, begrijpelijk zelfs voor een 

ondernemer die een nieuw bedrijf begint. Veel 

succes! 
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Maria Borisova, 3M Studio Ltd. 

[cosmeticastudio]  

 

Maria runt 3M Studio, een cosmeticastudio in de stad 

Varna, Bulgarije. De eigenares heeft 21 jaar ervaring en 

een goed netwerk van klanten. Er zijn schommelingen in 

de inkomsten, hoofdzakelijk als gevolg van de 

seizoenswisseling en momenteel als gevolg van het effect 

van COVID-19 op de inkomens van de klanten. 

Iemand die ik ken bood mij aan deel te nemen aan het YBS-

programma en aanvankelijk stond ik daar weigerachtig 

tegenover. Ik heb geen universitair diploma in 

bedrijfswetenschappen en heb nooit gedacht dat het nuttig 

zou zijn voor mijn bedrijf. Het hangt allemaal af van veel 

handenarbeid, persoonlijke contacten en de tevredenheid 

van de klanten (en hun rijkdom natuurlijk). Ik heb alleen 

toegestemd vanwege mijn vriend. 

 

Welke elementen van het programma vond je het nuttigst? 

Nadat ik de online tool had gebruikt, voelde ik me zekerder over wat ik met mijn financiën deed.  

"Het plannen van je bedrijf is essentieel. 

Het maakt niet uit of u een klein of een 

groot bedrijf runt. Het is een aspect dat u 

niet hoeft te missen" 
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Ik heb nooit echt naar mijn cosmeticastudio 

gekeken als naar een echt bedrijf, hoewel het alle 

normale bedrijfskosten, belastingverplichtingen 

enz. draagt. Ik voel me nu zekerder en 

gemotiveerder om mijn studio te plannen en te 

besturen vanuit het perspectief van een echt 

bedrijf en om alle - kosten en passiva, samen met 

de inkomsten te plannen. 

 

Hoe heeft het programma Your Business 

Success je geholpen (om je bedrijf te 

plannen)? 

Ik voel me nu zekerder om mijn dagelijkse kosten 

te plannen en te dekken. Zoals ik al zei, voorheen 

probeerde ik alleen maar meer en meer 

inkomsten te genereren. Ik had elke keer stress 

als ik dit en dat moest betalen, alsof het niet van 

mij was. Wanneer je alles van tevoren plant op het 

moment dat het komt, brengt het minder stress 

met zich mee en zal het geen "onaangename 

verrassing" zijn wanneer de rekeningen op je deur 

kloppen. 

 

Wat is joje advies aan andere (aspirant) 

ondernemers, Maria? 

Het plannen van je bedrijf is essentieel. Het maakt 

niet uit of je een klein of een groot bedrijf runt. 

Het is een aspect dat je niet mag missen. 

Je weet nooit welke troeven je kunt winnen als je 

het niet probeert. Probeer het Your Business 

Success programma om meer van uzelf te leren 

en je standvastig en comfortabeler te voelen in 

het doen van je eigen zaken. 
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Takis Papahristos, Ktima Kakkavos 

[www.ktimakakkavos.gr]  

 

 

Ktima Kakkavos produceert olijfolie van de hoogste 

kwaliteit onder voortdurend toezicht van agronomen. De 

onderneming exporteert haar producten wereldwijd en 

biedt haar klanten de mogelijkheid om bestellingen vóór 

de oogst te plaatsen. Het bedrijf produceert "Kalamàta" 

olijven in alle maten - van kolossale tot kogels - vrij van 

boomziekten vanwege de steenachtige grond. De 

omgeving van het landgoed dicht bij de zee geeft de olijven 

een uniek karakter en een unieke smaak. Ktima Kakkavos 

produceert ook zout dat afkomstig is van het zeemeer van 

Missolonghi, volgens de natuurlijke methode van 

verdamping onder de zon. 

 

 

  

"Ik vond het erg leuk hoe de YBS online 

applicatie me dwong om na te denken over 

belangrijke onderdelen van mijn bedrijf, 

zoals de concurrentie en marktonderzoek. ” 
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Wat was je behoefte om aan het YBS 
programma deel te nemen? 

We leven in snel veranderende tijden, vooral voor 

bedrijven. Daarom is het volgens mij een van de 

grootste uitdagingen waarmee wij als 

bedrijfsleiders worden geconfronteerd, deze 

veranderingen het hoofd te bieden en aan te 

pakken.  

Ons hoofddoel was advies in te winnen over hoe 

flexibel te zijn om vandaag succes te boeken in 

het bedrijfsleven en hoe onze plannings- en 

organisatievaardigheden te verbeteren.  

 

Hoe heeft het programma Your Business 

Success je geholpen (om je bedrijf te 

plannen)? 

De online tool voor bedrijfsplanning was het 

meest waardevolle element van het programma. 

Deze toepassing is een dynamisch instrument dat 

een stapsgewijs proces biedt dat moet worden 

gevolgd bij het definiëren of herdefiniëren van 

het bedrijfsplan.  

De interface is fris en levendig! Het programma 

geeft begeleiding en voorbeelden van wat in de 

verschillende secties moet worden opgenomen. 

Dat scheelde een hoop werk. Het maakte het erg 

gemakkelijk om het business plan klaar te krijgen. 

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk met rechttoe 

rechtaan te beantwoorden zakelijke onderwerpen 

en een zeer vloeiende stroom.  

De applicatie is responsive, dus het biedt de 

mogelijkheid om toegang te krijgen vanaf elk 

apparaat, van tablet of smartphone en overal, 

zelfs als we niet op kantoor zijn.  

 

Wat is je advies aan andere (aspirant-) 

ondernemers? 

Als een nieuw ondernemer een idee heeft, maar 

niet zeker weet waar te beginnen of wat te doen, 

kan hij/zij gebruik maken van YBS gratis online 

business planning tool, die hem/haar begeleidt 

bij elke fase van het starten en beheren van de 

onderneming.  

Het bedrijfsplan moet worden gebruikt als een 

stappenplan voor de structuur, het beheer en de 

groei van het nieuw bedrijf. Het is een manier om 

de belangrijkste elementen van het bedrijf te 

doordenken. 
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Eugene Guiney, virtueel bedrijf 

[student taal- en handelswetenschappen]  

 

 

Als onderdeel van mijn studie en stage-ervaring wilde ik 

meer te weten komen over het ondernemerschap. Ik 

studeer taal- en bedrijfswetenschappen en wilde 

begrijpen hoe je een bedrijf opzet, omdat dit iets is wat ik 

op een dag misschien zou willen doen.  

 

Wat vond je van de Your Business Success app? 

De handleiding is eenvoudig, begrijpelijk en naadloos in het 

uitleggen van de hulpmiddelen voor navigatie. De volledig scherm 

optie is mooi en het verlaten ervan is eenvoudig. De taalopties 

worden netjes gepresenteerd en zullen nuttig zijn voor 

internationale gebruikers.  

De grafische gebruikersinterface is aantrekkelijk en levendig met een mooi geanimeerde melding na het 

bijwerken van de profielpagina. Een chat venster verschijnt mooi en pop-up meldingen zijn mooi 

geanimeerd. Aangename opname van een navigatieknop onderaan het scherm om terug te gaan naar de 

pagina. Het toevoegen van een evenement aan de kalender is eenvoudig, en het is duidelijk om taken te 

"Ik vond het erg leuk hoe de YBS online 

applicatie me dwong om na te denken over 

belangrijke onderdelen van mijn bedrijf, 

zoals de concurrentie en marktonderzoek. ” 
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wijzigen en te verwijderen. Het is gemakkelijk om te schakelen tussen maanden en weergave in dagen, 

weken of maanden.  

 

Een nieuw bedrijf aanmaken in de app 

Het opzetten van een nieuw bedrijf is 

ongecompliceerd met aanpasbare tekstvakken 

om meer informatie in te voeren, plus de 

mogelijkheid om een bedrijfslogo te uploaden.  

De interface van de YBS-app is rechttoe rechtaan 

en helpt de gebruiker om informatie over het 

bedrijf in te voeren. De tekst die elke sectie van 

de pitch uitlegt, helpt de gebruiker om zijn 

headline, mission statement, forecasting enz. te 

definiëren, wat beginnende gebruikers niet zal 

afschrikken.  

Grafieken en visualisatie 

In het onderdeel Doelmarkt kan veel worden 

ingevoerd, waaronder de naam, het vooruitzicht 

en de kosten van het marktsegment. Alle 

informatie wordt weergegeven in een 

grafiekvorm om de gegevens te visualiseren, wat 

voor een beter begrip van de gegevens zorgt. De 

prognosemodule is zeer nuttig en evenaart de 

meeste prognosesoftware die ik heb gebruikt. 

Financiële tabellen, Winst & Verlies, Balans en 

Cashflow van het bedrijf, allemaal gemakkelijk 

toegankelijk en tonen alle belangrijke informatie 

die kan worden geëxporteerd als een pdf-

bestand.  

Uitvoeropties 

Nadat alle details van het bedrijf zijn ingevoerd, 

worden alle gegevens gepresenteerd op de 

belangrijkste startpagina eenvoudig en intuïtief. 

De mogelijkheid om Projectdetails uit te voeren 

in excel, CSV, pdf is een geweldige toevoeging, 

ook gemakkelijk om de gegevens af te drukken. 

Ik zie niet hoe de gebruiker zou kunnen 

verdwalen in het proces, hoewel de Help & 

Resources sectie is gevuld met alle nodige 

informatie om gebruikers te helpen als ze vast 

komen te zitten.  

Algemene indruk 

Over het algemeen is het ontwerp intuïtief en 

gemakkelijk te begrijpen om door te navigeren. 

Ziet er goed uit op zowel mobiel als desktop. Zeer 

informatief, geen bugs en glitches. Het helpt de 

gebruiker bij het verzamelen van alle benodigde 

gegevens om het bedrijf op de juiste manier te 

definiëren, en biedt een nuttig medium om een 

businessplan te genereren. Een geweldige app 

om individuen te helpen bij het ontwikkelen of 

onderhouden van hun bedrijf.
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Exponential Training uit het Verenigd Koninkrijk werkt al meer dan een decennium met een vijfjaren 

bedrijfsplanningssysteem. Een nieuw Strategisch Businessplan is in ontwikkeling aangezien het 

binnenkort afloopt. Het huidige genaamd "Improving Performance Through People" is gebaseerd op 

de Visie, Missie, Waarden en Overtuigingen. Deze bepalen de koers van het bedrijf op lange termijn.  

 

De visie van Exponential is: Het creëren van een wereld van high-

performance managers, coaches en consultants, ongeacht 

geografische grenzen en tijdzones.  

Haar missie bestaat erin de prestaties van managers, coaches en 

consultants te verbeteren door middel van boeiende leer- en 

evaluatieprogramma's met een grote impact. 

De visie en missie van Exponential worden ondersteund door hun 7 

waarden. De waarden bieden een kader dat richting geeft aan het 

gedrag van de onderneming en haar teamleden bij de uitvoering van 

de activiteiten van de onderneming. De overtuigingen van het bedrijf 

helpen het Exponential-team om beslissingen te nemen op basis van 

duidelijke overtuigingen die op één lijn liggen met de waarden, missie 

en visie van het bedrijf. 

1. Een bedrijf zijn waarmee het een plezier is om zaken te doen 

2. Genieten van het doen, de resultaten en de beloningen 

3. Mensen respecteren, ontwikkelen en mondiger maken  

4. Waarde toevoegen door het beste van onszelf te geven 

5. Expansief en globaal denken  

6. Planning, uitvoering, reflectie en verbetering  

7. Eerlijkheid, oprechtheid en integriteit 

Exponential Training 
[www.exponentialtraining.com] 
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De onderneming stelt ook een strategische 

verklaring op. Deze verklaring helpt om de 

organisatie te informeren en te blijven focussen op het 

stimuleren van groei en ontwikkeling. Dit leidt tot de 

vaststelling van een reeks strategische prioriteiten en 

doelstellingen die gekoppeld zijn aan een reeks 

kernprestatie-indicatoren.  

De volgende fase van het bedrijfsplanningsproces is 

het opstellen van een reeks jaarlijkse actieplannen 

voor elke strategische prioriteit. Deze vormen de basis 

voor individuele en teamprestatiedoelstellingen die 

worden besproken en overeengekomen in het kader 

van de Performance Management Review van het 

teamlid.  

Tijdens de evaluatie van het prestatiebeheer worden 

ook de leer- en ontwikkelingsbehoeften van de 

teamleden besproken en overeengekomen, zodat een 

jaarlijks opleidingsplan kan worden opgesteld - dit 

helpt om leren en ontwikkeling te koppelen aan 

bedrijfsplannen en -doelstellingen. Zowel het jaarplan 

als de prestaties van de teamleden worden elk 

kwartaal geëvalueerd, zodat de plannen voortdurend 

kunnen worden geactualiseerd.  

Hoewel het senior management team 

verantwoordelijk is voor het opstellen van het 

bedrijfsplan en de strategieën, worden de 

standpunten en meningen van de teamleden 

meegenomen in de uiteindelijke plannen. Alle 

teamleden nemen deel aan een jaarlijkse 

bedrijfsplannings- en communicatiedag om na te 

denken over het voorgaande jaar en de plannen en 

prioriteiten voor het nieuw jaar te begrijpen. Dit proces 

wordt vervolgens ondersteund door een open cultuur 

waarin successen en prestaties worden gedeeld en 

gevierd.     

  

 "Ik merk dat het betrekken van mijn team inzichten 
oplevert die ik anders niet zou krijgen als ik alles alleen 
op mijn eigen overwegingen zou baseren. Als je 
eenmaal je plan hebt, is mijn advies: bekijk het, herzie 
het en deel, deel en deel het met je team. " 

John Moore - Managing Director Exponential Training 
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Guided Portugal is een tourbedrijf gespecialiseerd in op maat gemaakte privé tours gericht op 
families of kleine groepen vrienden. Het is gevestigd in Porto, Portugal en is actief in het hele 
land. 

Het werd opgericht in 2016, naar aanleiding van de toenemende behoefte aan toeristische 
diensten, gerelateerd aan de toeristische ontwikkeling die Portugal heeft bereikt in de afgelopen 
8 tot 10 jaar. De oprichtster, Marta, heeft een diploma in Toerisme en een Post-diploma in Tour 
Guiding en Informatiediensten, en werkt al meer dan 20 jaar in de toeristische sector. Ze besloot 
dat het tijd was om haar eigen bedrijf te ontwikkelen, door de kennis en ervaring die ze tijdens 

haar academische en professionele leven heeft opgedaan 
te combineren. 

 

Het bedrijf biedt tegenwoordig een breed scala aan diensten van 

hoge kwaliteit. Het begon met het aanbieden van dagelijkse tours in 

het noorden van Portugal, met voertuigen tot 7 personen, maar met 

de toenemende vraag naar hun diensten, zijn ze begonnen met het 

uitbreiden van hun vloot en tegenwoordig hebben ze voertuigen tot 

30 personen en werken ze met meerdaagse tours in heel Portugal.  

De geleverde diensten hebben altijd een hoge kwaliteitsstandaard, te 

beginnen met hun wagenpark, dat volledig bestaat uit Mercedes 

voertuigen, over de unieke ervaringen die de gasten worden 

aangeboden (bezoek aan unieke plaatsen, buiten de gebaande paden 

gelegen plaatsen, topklasse restaurants, wijnervaringen, enz,) en 

eindigend met wat zij beschojeen als een van de sleutelfactoren van hun 

succes, de chauffeurs en gidsen.  

Alle aangeboden tours zijn privé, wat betekent dat de chauffeur of gids 

zich volledig inzet voor die gast en dat er geen andere gasten deelnemen aan hun activiteiten.  

Guided Portugal  

[www.guidedportugal.com] 
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Naast het rechtstreeks werken met de eindklant, vanwege de kwaliteit van hun diensten en vloot, zijn ook andere 

partijen, zoals reisbureaus en touroperators, nationaal en internationaal, op zoek gegaan naar hun vervoer en 

begeleiding  

 

diensten. Dit betekent dat Guided Portugal 

momenteel niet alleen werkt als een tourbedrijf, 

maar ook als een transportleverancier voor andere 

bedrijven. Dit geeft hen de kans om hun vloot en 

personeel te gelde te maken. 

Wat hun kosten betreft, zijn hun vloot, onderhoud en 

personeel de grootste kostenposten. De voertuigen 

zijn allemaal van topklasse en het onderhoud is erg 

duur om steeds hetzelfde niveau van dienstverlening 

te kunnen handhaven. Bovendien zijn de 

overheidsbelastingen op voertuigen ook zeer hoog, 

zodat moet worden berekend of het aantal ritten dat 

elk voertuig kan maken, de investering waard is of niet. 

Op personeelsgebied is er een soortgelijke uitdaging. 

Inkomstenbelastingen en sociale 

zekerheidsbelastingen zijn erg hoog in Portugal, dus 

het bedrijf moet het salaris en de daarmee 

samenhangende belastingen berekenen. Het kan een 

hele uitdaging zijn om een evenwicht te vinden tussen 

het aanbieden van een goed betaald salaris, om de 

werknemers gemotiveerd en betrokken te houden, en 

de hoge belastingen die met deze maatregel gepaard 

gaan. Aangezien toerisme een zeer 

seizoensgebonden activiteit is, en om de kosten te 

kunnen beheersen, heeft Guided Portugal 4 vaste 

werknemers en huurt het in het hoogseizoen 2 tot 3 

mensen extra in, om te helpen bij de toename van het 

werkvolume. 

Marta benadrukt dat het starten van een bedrijf veel hard werk en doorzettingsvermogen kan betekenen, om je 

missie te bereiken. Besteed aandacht aan details, aan de behoeften van je klanten en ook heel belangrijk, houd je 

werknemers gelukkig en gemotiveerd, en je zult op de weg van het succes zijn.  

"Begin met 'babystapjes' en kijk hoe de markt op je 
product reageert. Van daaruit kunt u beslissen welke 
richting u met je bedrijf uit wilt. Doe niet te veel dingen 
tegelijk en blijf gefocust op je doelen. ” 
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Delikates Accessories houdt zich bezig met de productie van modieuze, hoogwaardige, 
handgemaakte handtassen, heuptassen, laptoptassen en informele modieuze accessoires. Het 
bedrijf is een bloeiend bedrijf in de centrale, landelijke regio van Roemenië, in de stad Miercurea 
Ciuc, dat is ontstaan uit de liefde voor mooie en hoogwaardige producten van de eigenaren.  

Aanvankelijk waren de belangrijkste klanten van het bedrijf dynamische jonge vrouwen, die niet 
hoefden te kiezen tussen praktisch nut en esthetiek, aangezien de producten rekening houden 
met hun behoeften. Er zijn drie eigenaars van het bedrijf, waarvan er twee vooral actief zijn in de 
ontwerp- en productiefase, en de derde persoon de manager is voor de administratieve delen 
van het bedrijf. 

 

Als hoofdactiviteiten van de onderneming kunnen we het ontwerp en 

de productie van lifestyle artikelen (heuptassen, rugzakken, 

rugzakken, laptoptassen) noemen naast de verkoop (direct/face to 

face, online, op beurzen) van hun eigen Delikates Accessories 

producten. De klantenschaal is verbreed met accessoires voor 

mannen en kinderen. 

Als belangrijkste succesfactor van hun bedrijf noemen de 

eigenaren de goede planning, naast goed gedefinieerde en 

gekozen partners. In hun geval een marketingbedrijf, samen met een 

stofleverancier, die hun grondstof - gepersonaliseerde stoffen - levert. 

Wat hun kosten betreft, zijn de personeelskosten de grootste 

kostenpost, aangezien zij met een team van 5 werknemers werken. 

Helaas vormen de te betalen overheidsbelastingen in Roemenië een 

enorme kostenpost, die elke ondernemer moet incalculeren.  

  

Delikates Accessories 

[www. delikatesaccessories.com] 
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Dit kan worden gezien als een nadeel voor pas 

opgerichte bedrijven, aangezien zij, ook al is het hun 

doel de in dienst genomen arbeidskrachten goed te 

betalen, om hen gemotiveerd en betrokken te houden 

bij het bedrijf, bijna dubbele kosten moeten 

berekenen.  

Aangezien de producten prima en van hoge kwaliteit 

zijn, heeft Delikates Accessories een online winkel 

opgezet, maar heeft ook mogelijkheden om ter 

plaatse te verkopen met een flink aantal bedrijven, 

winkels, die graag Delikates Accessories producten 

verkopen.  

De communicatiekanalen zijn zowel offline als online, 

aangezien zij deelnemen aan tal van beurzen voor 

handgemaakte producten, en ook actief zijn op sociale 

media kanalen. Ze proberen hun klanten zo veel 

mogelijk te bereiken en met hen te communiceren, om 

aan hun behoeften te voldoen. 

Eszter en Csaba, twee van de drie oprichters van het 

bedrijf, zeggen dat het moeilijk is om te overleven in 

zo'n kleine stad als Miercurea Ciuc. Soms lijkt het 

"mission impossible" om het bedrijf draaiende te 

houden, maar het feit dat zij de reeds genoemde 5 

werknemers hebben, heeft hen gerustgesteld dat wat 

zij doen waarde heeft en dat hun klanten bereid zijn 

voor hun producten te betalen. 

Hun advies voor startende ondernemers is om altijd 

aandacht te hebben voor de behoeften van je klanten 

en te proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. 

Daarnaast is het van het grootste belang om 

belangrijke partners te vinden en je belangrijkste 

activiteiten heel precies te definiëren en probeer niet 

te veel dingen tegelijk te doen. Besteed aandacht en 

blijf gefocust op wat je hebt voorgesteld en na een 

grondige planning en veel doorzettingsvermogen 

kunt je uiteindelijk de voorgestelde doelstellingen 

bereiken! Wees gefocust en besteed aandacht aan de 

behoeften waaraan je beantwoordt. 

   

  

"Zoek belangrijke partners en definieer je belangrijkste 
activiteiten heel precies en probeer niet te veel dingen 
tegelijk te doen."  

Eszter en Csaba - eigenaars van Delikatess Accessoires 
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GinT - Premium Spirits een handelsmerk voor een distilleerderij. GinT Distillery is geboren in 
2017 na heel wat planning, voorbereiding en besluitvorming. 

De meeste (al dan niet succesvolle) ondernemingen beginnen met iets dat één van de oprichters 
zeer na aan het hart ligt. Dit geval is niet anders. Gin is een passie voor ons en werken aan iets 
waar we van houden is altijd een stuk gemakkelijker, maar gevaarlijker. Ondanks de reden van 
het ontstaan van het project/bedrijf moet er veel worden gepland, voorbereid en gestudeerd en 
dit alles leidt tot het nemen van beslissingen en het kiezen van paden die niet altijd zijn wat we 
wensen of waar we op voorbereid waren. We zullen proberen je onze weg te vertellen tot de 

dag dat we ons bedrijf hebben opgericht... 

 

De weg voor de toekomst kiezen 

 Voordat er iets anders gebeurde, moest er een zeer grote beslissing 

worden genomen: Produceren we het product zelf of laten we het 

maken door een derde partij die een op maat gemaakte Gin voor ons 

zal produceren? Als we voor de laatste optie zouden gaan, hoefden 

we ons alleen nog maar zorgen te maken en plannen te maken voor 

de verkoop en marketing. We kozen ervoor om de gin zelf te 

produceren. Wat meespeelde bij het kiezen van deze weg was het feit 

dat we een merk aan het opbouwen zijn, we zijn een verhaal aan het 

creëren, we zijn bewustzijn aan het creëren en we moeten een band 

creëren met onze klanten met iets echts. We wilden ook niet gegijzeld 

worden door een derde partij die ons product zou controleren. 

De weg werd gekozen en er rijzen belangrijke implicaties: Gin is alcohol 

en alles wat met deze stof te maken heeft, wordt streng gecontroleerd 

door de staat en onderworpen aan zware belastingen en regels. De regels moesten worden bestudeerd en zeer goed 

bekend zijn. 

GinT Distillery 

[www.tastegint.pt] 
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Financiering van het project  

Gaan we geld lenen of financieren we het zelf? In het 

begin hebben we besloten geen geld te lenen 

vanwege de onzekerheid en omdat we wisten dat het 

niet gemakkelijk zou worden omdat we niet in een 

"blajee oceaan" zouden gaan varen. Zoals gezegd 

zouden we de gin zelf gaan produceren en dus zouden 

we een distilleerderij moeten opzetten. Dit vereiste 

een aanzienlijke investering. Hiermee rekening 

houdend hebben we gewacht tot het juiste 

stimuleringsplan zich aandiende. Dit vereist geduld, 

zoeken en, nogmaals, studeren. 

 

 

 

Samenwerken 

Zoals eerder gezegd, bedrijven beginnen ergens en 

meestal is het beter het niet alleen te doen. Dit is 

een principe dat ik probeer te volgen. Een partner of 

twee helpt het project te sturen, de strategie te 

handhaven en de knowhow te vergroten. Het is 

onmogelijk om in alles een expert te zijn en het is 

onmogelijk om elke keer de juiste beslissingen te 

nemen. Dus, twee mensen die meedenken zal de kans 

op het nemen van verkeerde of slechte beslissingen 

verminderen (niet elimineren), zal de werklast 

gemakkelijker te dragen maken, zal de pijn delen, zal 

de viering delen. Hoe dan ook, partners zijn geweldig, 

maar een partnerschap moet gebaseerd zijn op een 

rationele beslissing. Je moet er zeker van zijn dat 1 + 

1 > 2, anders heeft het geen zin en zullen er problemen 

zijn in de toekomst. 

 

  

"Het is onmogelijk om in alles een expert te zijn en het 
is onmogelijk om elke keer de juiste beslissingen te 
nemen. Twee mensen die nadenken, verkleinen de kans 
dat je verkeerde of slechte beslissingen neemt. ” 
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Yourdailyteacup is een theebelevingswinkel (online en offline) in twee steden in Nederland: 
Groningen en Leeuwarden. In 2020 hebben ze voor het eerst een fysieke winkel geopend in 
Groningen en een jaar daarna hebben ze de tweede winkel laten openen in Leeuwarden (tijdens 
de pandemische tijd!). Dit heeft heel wat aandacht en bewondering getrokken van het publiek.  

Daarvoor was het bedrijf al online begonnen met een website en Instagram sinds 2017.  

 

Naast de online business heeft Rensina Steursma - eigenaresse van 

Yourdailyteacup, ook blogs geschreven waarin ze haar ervaringen 

deelt op het gebied van reizen, interieur, eten (recepten voor eten en 

taarten), lifestyle en haar eigen leven in beide kanalen Rensina is erg 

actief op de Instagram van haar winkel, die ze soms ook gebruikt om 

haar eigen leven te delen, aangezien daar de meeste van haar klanten 

vandaan komen Instagram. Sinds kort heeft ze ook een Facebook-

pagina, waar ze veel positieve reacties van klanten op krijgt. Ze ziet 

social media als een verlengstuk van haar website en haar winkels. 

Ze benadrukt dat het tijd heeft gekost om het aantal klanten en hun 

aandacht te krijgen dat ze nu heeft, het gaat niet van de ene op de 

andere dag.  

Wat haar producten betreft, is Rensina erg kieskeurig over wat haar zaak 

verkoopt, want unieke merken en producten zijn de kritische factoren 

die een zaak helpen zich te onderscheiden van anderen. Bovendien 

streeft Yourdailyteacup ernaar een "moment van ontspanning" te creëren 

voor elke gast die naar de winkel komt door thee van hoge kwaliteit, mooi servies en accessoires aan te bieden. 

 

 

Yourdailyteacup 

[www. yourdailyteacup.nl] 
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Netwerken 

Rensina verkocht haar thee soms op de open markten 

voordat ze een fysieke winkel had. Op dit moment 

heeft ze twee fysieke winkels, dus dat is niet meer 

nodig. Persoonlijk contact is volgens haar echter 

essentieel omdat potentiële partners zich dan 

belangrijk en prettig voelen.  

 

Levenslang leren 

Op het gebied van kennis heeft Rensina een diploma 

als theesommelier behaald en volgt ze nu een 

diepgaande opleiding aan de theeacademie ITC om 

haar vaardigheden en kennis te verbeteren. Haar doel 

is om iedereen verschillende soorten thee aan te  

 

bieden, zodat ze een smaak kunnen vinden die bij hen 

past.  

 

Personeelszaken 

Door de offline winkels heeft de zaak meer 

werknemers dan voorheen. Rensina geeft ze af en toe 

wat spotlight op de Facebook van de winkel zodat 

iedereen ze kent, en als ze het hebben over hun 

favoriete thee en/of accessoires van Yourdailyteacup, 

wordt er indirect reclame gemaakt voor die producten 

bij de klanten.  

Het lijkt erop dat het thee avontuur van Rensina 

gevuld zal zijn met positiviteit. 
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De hoofdactiviteit van het bedrijf is de productie van honing uit acacia, koolzaad en zonnebloem. 
De productiecapaciteit van de bijenkasten bedraagt gemiddeld 2 ton per jaar. De producent 
heeft een innovatieve oplossing voor bijenkorven ontwikkeld en biedt deze ook aan - een 
innovatief voederhuisje van polycarbonaat in eigen productie. 

Krasen Hristov is de eigenaar van de Bee - Garden, gelegen in de buurt van Varna, Bulgarije met 

130 bijenkorven. We hebben hem enkele vragen gesteld over hoe hij zijn bedrijf runt. 

 

Wat zijn volgens je de belangrijkste factoren voor het 

succes van een onderneming? 

Ik denk dat het heel belangrijk is om je eigen bedrijf te ontwikkelen 

dat je plezier geeft. Het is het beste om van je hobby je zakelijke 

activiteit te maken, zodat je het leuk vindt wat je doet.  

Ook is het goed voor het bedrijf zelf om positieve vibes te geven 

aan de ondernemer, om hem/haar te helpen zich gezond en 

emotioneel goed te voelen. In die zin is de ontwikkeling van de 

bijenteelt als bedrijf gunstig, gezien de gezonde kwaliteiten van honing 

en aanverwante producten, alsmede hun eigenschappen voor de api-

therapie.  

En ten derde is de nabijheid van de natuur en wat deze de mensen biedt, 

een enorm voordeel. Een ondernemer moet bij het plannen van zijn 

bedrijf rekening houden met de bescherming en het behoud van 

natuurlijke hulpbronnen. 

  

KRASEN HRISTOV 

[Bee - Garden] 
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Heeft je moeilijkheden ondervonden bij het runnen van de zaak?  

De moeilijkheden in onze sector houden verband met de vergiftiging van bijen bij het sproeien met 

bestrijdingsmiddelen op de velden met landbouwgewassen, waarvan de bijen het stuifmeel verzamelen. Er zijn 

moeilijkheden bij de verkoop van eindproducten, die vaak tegen of onder de prijs van de geproduceerde honing 

worden gekocht als gevolg van de invoer van honing uit China en Moldavië met honing van mindere kwaliteit, maar 

tegen veel lagere prijzen. 

 

Welk advies heb je voor nieuw ondernemers, Krasen? 

De activiteiten van hun bedrijf zorgvuldig plannen, rekening houden met de risico's en mogelijke hindernissen, en 

maatregelen vaststellen om deze te voorkomen. Bedrijfsplanning en een programma zoals Your Business Success is 

vooral belangrijk en nuttig voor ondernemers in de landbouwsector, aangezien de meesten van hen geen specifieke 

kennis van bedrijfsbeheer hebben. 

 

  

"Een ondernemer moet bij het plannen van zijn bedrijf 
rekening houden met de bescherming en het behoud 
van natuurlijke hulpbronnen. ” 
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RAI Amsterdam is een evenementen- en congrescentrum dat tal van ontmoetingen organiseert 
en faciliteert, zoals de nationale jaarbeurzen en conferenties en theatervoorstellingen. De 
allereerste RAI-beurs werd georganiseerd in 1895. Jaarlijks verwelkomen zij gemiddeld 1,5 
miljoen gasten in de RAI, van beurzen en congressen met 50.000 personen tot vergaderingen 
met 10 personen. Veel van deze evenementen vinden plaats in hun beurs- en congrescentrum 
met meer dan 110.000 m2 aan ruimte, verdeeld over 12 hallen en diverse zalen en lounges. 

 

De missie van het bedrijf richt zich op het inspireren van mensen 

met een gezond evenwicht tussen sociale (people), ecologische 

(planet) en economische (profit) waardecreatie. Daarmee dragen 

hun werken bij aan een duurzame ontwikkeling voor elke partij. De 

evenementen die in de RAI plaatsvinden, dragen daar in toenemende 

mate aan bij:  

• Het organiseren en faciliteren van hoogwaardige evenementen die 

mensen samenbrengen, verbinden en inspireren; 

• Een ideale, aantrekkelijke ontmoetingsplaats zijn voor iedereen, met 

een gevarieerd aanbod van diensten en uitrustingen; 

• Het creëren van economische en sociale waarden voor zowel het 

bedrijf als de werknemers. 

Hun missie blijft lange tijd dezelfde, maar ze passen hun strategieplan of 

doelstellingen aan de eisen en behoeften van de samenleving aan. Voor 

de periode 2019 tot 2022 zijn hun bedrijfsstrategische doelstellingen: 

• Versterking van de kernactiviteiten met het oog op de toekomstige ontwikkeling in de MICE-sector 

(Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions); 

RAI Amsterdam 

[www.rai.nl/en] 
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• Het creëren van een optimaal evenwicht in maatschappelijke kosten en baten, waardoor de maatschappelijke 

waarde toeneemt. 

RAI concentreert zich op 6 pijlers die goed zijn voor 

hun klanten, partners, de samenleving en henzelf: 

Gastvrijheid, Innovatie, Klantgerichtheid, 

Professionaliteit, Ondernemend zijn en 

Betrokkenheid.  

Daarom kan worden gezegd dat het bedrijf zich 

bekommert om het welzijn van zijn mensen en de 

samenleving. Om dit te bereiken spelen de talenten 

en prestaties van de medewerkers een belangrijke rol. 

Daarom heeft RAI een duurzaam HR-beleid opgezet 

dat het welzijn, de fitheid en de levensstijl van de 

medewerkers stimuleert. Jaarlijks wordt een 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd 

om de verbeterpunten voor dit beleid in kaart te 

brengen.  

   

"Door onze ambities elk jaar te verhogen en nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen, kunnen we voortdurend 
verbeteringen doorvoeren"  

Jan van den Bosch, directeur Convention Centre 
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Wat hebben we geleerd van gevestigde ondernemers, startende ondernemers en mensen uit heel 

Europa die hun eigen bedrijf willen opzetten? En hoe kunnen we hun advies in praktijk brengen 

bij onze eigen bedrijfsplanning en onderwijs?  

 

Tips van startende ondernemers 

Zoek alle hulp die je kunt krijgen en probeer praktisch en 

creatief te zijn zodat je je onderscheidt van anderen - Ellie 

Moore 

Denk eraan altijd op zoek te gaan naar nieuw ideeën, methoden 

en hulpmiddelen die je als ondernemer kunnen helpen flexibeler 

te worden en je beter aan te passen aan de bedrijfsomgeving en 

de behoeften van je klanten - Christian Mihov 

Focus! Dat is naar mijn mening een van de moeilijkste aspecten 

om mee om te gaan. Laat jezelf niet wegdrijven van de echte 

relevante dingen waar je mee bezig zou moeten zijn. In het begin 

ben je misschien overweldigd, maar als je je concentreert en stap 

voor stap te werk gaat, begin je de dingen op de juiste manier op 

te bouwen - Pedro Flores 

Besteed aandacht aan zoveel mogelijk details. Probeer je doelstellingen en mogelijke uitdagingen te 

formuleren, doe een marktonderzoek of probeer zoveel mogelijk te weten te komen over concurrenten 

om ervoor te zorgen dat je plan zo dicht mogelijk bij de realiteit ligt - Zsolt Butyka 

YOUR BUSINESS SUCCESS IN ACTIE  

Om het gemakkelijker te maken, hebben 
we de beste praktische tips en trucs van 
onze experts op een rijtje gezet! 

 



 

Your Business Success - Best Practice Handboek 

 

 

 

Tips van aankomende ondernemers 

Om te beginnen moet het bedrijf duidelijk worden 

omschreven, moeten de doelgroep, de concurrenten en de 

sterke en zwakke punten van het bedrijf worden vastgesteld. 

Het is noodzakelijk om rigoureus te zijn bij het opstellen van 

het businessplan - Cristina Ribeiro 

Zorg ervoor dat je je waardevoorstel formuleert - dat weergeeft 

waar je bedrijf voor staat - en geef je middelen, activiteiten, 

partners en klanten zo concreet mogelijk aan - Orsolya & 

Szabolcs Bőjte 

Tips van ervaren ondernemers 

Blijf op de hoogte van trends en problemen in de sector of industrie waarin je werkt, en van veranderingen 

in de lokale gemeenschap. Dingen die op het eerste gezicht niet relevant lijken, kunnen van invloed zijn 

op wat we doen, dus we moeten altijd alle mogelijkheden overwegen en ons bedrijfsplan kunnen 

aanpassen - Carolina Papageorgiou 

Het plannen van je bedrijf is essentieel. Het maakt niet uit of je een klein of een groot bedrijf runt. Het is 

een aspect dat je niet mag missen - Maria Borisova 

Het bedrijfsplan moet worden gebruikt als een stappenplan voor de structuur, het beheer en de groei 

van het nieuw bedrijf. Het is een manier om na te denken over de belangrijkste elementen van het bedrijf 

- Takis Papahristos 

Ik vind dat het betrekken van mijn team inzichten oplevert die ik anders niet zou krijgen als ik alles alleen 

op mijn eigen overwegingen zou baseren. Als je eenmaal je plan hebt, is mijn advies: bekijk het, herzie 

het en deel, deel en deel het met je team - John Moore 

De onderneming moet de ondernemer positieve vibraties geven en hem/haar helpen zich gezond en 

emotioneel goed te voelen. Een ondernemer moet bij het plannen van zijn/haar bedrijf rekening houden 

met de bescherming en het behoud van natuurlijke hulpbronnen - Krasen Hristov 

Begin nu met het plannen van je bedrijf! 

Wij hopen dat je geïnspireerd bent geraakt door de 

verhalen, valkuilen en tips die collega-ondernemers en 

aspirant-starters met ons hebben gedeeld. 

Ga nu aan de slag en plan je eigen bedrijf effectief via 

onze Your Business Success training en speciale 

business planning app! 

 

YBS Training - www.ybsproject.com 

YBS Business planning app - app.ybsproject.com 

  

 

 

http://www.ybsproject.com/
https://app.ybsproject.com/
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Het project "Your Business Success" is gefinancierd met steun van de 

Europese Commissie. Dit document geeft uitsluitend de mening van de 

auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die het 

document bevat. 

 

 


