
VALUE050

Startend ondernemerschap 

Eelco Bakker 





Wat overheerst er in het nieuws?

“Opnieuw veel faillissementen”

“Nederland blijft iets achter bij Eurozone”

Maar gelukkig ook:

“Export gaat Nederland er bovenop helpen”

“MKB trekt Nederland uit de crisis”

“Crowdfunding groeit elk jaar met 100%”



De tijd van….
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Verwachtingen?

Vragen?



Agenda

• Value050 / Cube050

• Een ondernemende tijd

• Wat is het eigenlijk?

• Praktische zaken!

• Crowdfunding

• Vragen…



1. Value050 / Cube050
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Incubator RUG en HG

http://www.cube050.nl/ondernemers/8/insite-advies
http://www.cube050.nl/ondernemers/8/insite-advies
http://www.cube050.nl/ondernemers/26/polar-advies
http://www.cube050.nl/ondernemers/26/polar-advies
http://www.cube050.nl/ondernemers/39/retailfast
http://www.cube050.nl/ondernemers/39/retailfast
http://www.cube050.nl/ondernemers/22/URLTAG
http://www.cube050.nl/ondernemers/22/URLTAG
http://www.cube050.nl/ondernemers/28/slimhuren-nl
http://www.cube050.nl/ondernemers/28/slimhuren-nl
http://www.cube050.nl/ondernemers/34/smappit
http://www.cube050.nl/ondernemers/34/smappit
http://www.cube050.nl/ondernemers/25/25
http://www.cube050.nl/ondernemers/25/25
http://www.cube050.nl/ondernemers/27/27
http://www.cube050.nl/ondernemers/27/27
http://www.cube050.nl/ondernemers/20/URLTAG
http://www.cube050.nl/ondernemers/20/URLTAG
http://www.cube050.nl/ondernemers/40/window-brokers
http://www.cube050.nl/ondernemers/40/window-brokers
http://www.cube050.nl/ondernemers/38/xcutive
http://www.cube050.nl/ondernemers/38/xcutive
http://www.cube050.nl/ondernemers/12/ziggurat-talencentrum
http://www.cube050.nl/ondernemers/12/ziggurat-talencentrum
http://www.cube050.nl/ondernemers/36/chrono-work
http://www.cube050.nl/ondernemers/36/chrono-work
http://www.cube050.nl/ondernemers/35/imperial-security---safety
http://www.cube050.nl/ondernemers/35/imperial-security---safety
http://www.cube050.nl/ondernemers/37/mundo-group
http://www.cube050.nl/ondernemers/37/mundo-group
http://www.cube050.nl/ondernemers/7/ozomedia
http://www.cube050.nl/ondernemers/7/ozomedia
http://www.cube050.nl/ondernemers/16/go2-socialmedia
http://www.cube050.nl/ondernemers/16/go2-socialmedia
http://www.cube050.nl/ondernemers/41/scottherrington-net
http://www.cube050.nl/ondernemers/41/scottherrington-net
http://www.cube050.nl/ondernemers/21/sport-elite
http://www.cube050.nl/ondernemers/21/sport-elite
http://www.cube050.nl/
http://www.cube050.nl/


2. Een ondernemende tijd
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• Fundamentele overgangseconomie

• Meer en sneller dan ooit informatie

• Toegang tot de hele wereld kost bijna niks

• Kansen zien, kansen benutten, nieuwe 

verdienmodellen realiseren!





Nieuwe manier van kijken en doen

(Nog meer) redeneren vanuit de klantbehoefte

• “Ken je klant, ken de behoefte van je klant”

Internet zorgt voor snelle toegang tot kennis en 

informatie

De wereld en economie evolueren steeds sneller, de 

vraag is:

• “Hoe blijf je relevant?”

Traditionele businessmodellen werken (vaak) niet meer!



Nieuwe concepten...

• http://www.loopjongens.nl/

• Online bestellen wat niet online te koop is

• http://www.studytube.nl

• E-learning bedrijfsleven

• http://www.thuisafgehaald.nl/

• Delen van maaltijden 

• https://www.windcentrale.nl/

• Koop een stukje windmolen

• http://www.beeboxx.nl

• Huren van verhuisdozen

• http://www.mudjeans.nl

• Leasen van jeans…



3. Wat is het eigenlijk?
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“Snowballs $1 each”

Entrepreneurship is a way 

of thinking and acting that 

is opportunity obsessed, 

holistic in approach and 

leadership balanced for 

the purpose of value 

creation

(Babson College) 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZUG9qYTJMsI
https://www.youtube.com/watch?v=ZUG9qYTJMsI


4. Praktische zaken
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1. Ondernemersvaardigheden

2. Marktverkenning

3. Financiën

4. Handelsnaam

5. Rechtsvorm

6. Belastingen & administratie

7. Algemene voorwaarden & contracten

8. Verzekeren

9. Vergunningen en wettelijke eisen

10.Marketing

11.…

Kijk eens in je netwerk…wie ken je al? Wat weet je al?
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Handelsnaam bedenken

• Onderscheidend en pakkend

• Niet verwarrend of misleidend 

• Géén bestaand merk

Jansen & Partners

Jansen Advies Groep

Jansen & Zn.

Webshop de webshop

Andrealon Kappers

…

www.kvk.nl/handelsnaam

http://www.kvk.nl/handelsnaam


• Persoonlijke verzekeringen
– Zorgverzekering

– Arbeidsongeschiktheid

– Pensioen

• Zakelijke verzekeringen
– Aansprakelijkheid

– Rechtsbijstand

– Goederen en inventaris

– Compagnon



De administratie…

• Sturen op cijfers

• CFIMITYM

• Tijdige aangifte omzetbelasting (BTW)

• Creditmanagement
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Rechtsvormen

• Fiscaliteit

• Aansprakelijkheid

• Partners

• Continuïteit

• Welke kennen we?

http://www.ondernemersplein.nl/artikel/overzicht-rechtsvormen/

http://www.ondernemersplein.nl/artikel/overzicht-rechtsvormen/


Eenmanszaak vs BV

• Natuurlijk persoon

• Hoofdelijk 

aansprakelijk

• IB-aangifte

• Ondernemersaftrek

• Kan gewoon 

personeel in dienst 

hebben

• Omslagpunt!

• Rechtspersoon

• ‘Geen’ hoofdelijke 

aansprakelijkheid

• Vpb lager bij hogere 

winst

• Met flex BV geen 

€18.000 meer en 

geen accountants- en 

bankverklaring
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Vennootschap onder Firma

• Aansprakelijkheid gelijk aan eenmanszaak

• Vennootschapscontract!

– Verantwoordelijkheid

– Bevoegdheid

– Winstdeling 

• Risico’s

– Privé aansprakelijk schulden BEDRIJF

– Als 1 van beide stopt/komt te overlijden…
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Pensioen, AOV, …

• Banksparen 

• Verzekering, geen vangnet

Maar denk ook na over je ambities. Zelfstandige 

blijven of doorgroeien? Wel of geen personeel? 

Wel of niet een product ontwikkelen? Wel of niet 

investeren in nieuwe concepten? Wel of niet winst 

opsparen in de BV? ….
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5. Crowdfunding
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TOET!

‘Marktonderzoek’

€19.000

4,3% rendement

TOET-diner

47 investeerders

5 dagen
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30

IS HET 

NIEUW?



Ontwikkelingen

Afnemend geloof 

financiële markt

Sterke groei social 

media

Verschil willen 

maken! 

Behoefte aan veilig 

en legaal systeem



• Crowdfunding 2014
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Kapitaal-

behoefte

€ x 1000

>10.000

10.000

5.000

2.560

1.280

640

320

160

80

40

20

10

(pre-seed)    startfase    eerste groei    snelle groei    consolidatie    volwassen

Combinaties 

investeerders

en/of subsidies

Oprichter, familie 

en vrienden

Informal investors (Accelerators )

(Incubators )

Venture Capital / 

Informal investment 

Consortia

Participatiemaatschappijen

Aandelenbeurzen

CROWDFUNDING

De kapitaalmarkt
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157% = €39.300 
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De procedure

• Het idee: geschikt of niet?

• Het gesprek

• Feedback idee

• Aangescherpte plannen

• Campagne ideeën

• Procedure doorspreken

• START!

• …
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€55.000

84 investeerders

Exact 2 maanden

Snelle start

Zware campagne



Min

• Onzekerheid

• Tons of energy

• Duur van het traject

• Schooi gehalte

• Enorme

overtuigingskracht nodig

• Terug bij af bij geen

resultaat

Plus

• Naamsbekendheid

• Nieuwe klanten

(marketing)

• Gratis publiciteit

• Netwerk

• Gunfactor

• Herkenbaarheid
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Rol van een ondernemer



Crowdfinancing: De lening

Achtergestelde lening

5% tot 7% per jaar

Totaalrendement (bijv 12% over 3 jaar)

Plaatsingsfee: 1% bij start

Succesfee: vanaf 2% per loopjaar

Threshold pledge principe!

100%...of meer!



De zoektocht

Hoe kan ik het intern oplossen?

• Kritische blik op investeringsbegroting!

Eigen + founders + Medewerkers …

Welk type financiering 

past bij mij?

Actieplan!
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EINDE! Vragen?
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