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IN 8  
STAPPEN  
NAAR JE  
EIGEN  onderneming



Starten als zelfstandig  
ondernemer is natuurlijk  

geweldig: maar waar begin je  
eigenlijk? Le Moustache helpt  
je in 8 heldere, praktische en  

direct toepasbare stappen naar  
je eigen onderneming. Zo kun  
je jouw nieuwe leven meteen  

vol motivatie beginnen!  
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Wie ben ik
Mijn naam is Myra Kokke. Jaren geleden verbrandde ik mijn  

schepen achter me en verhuisde ik naar Ierland: de liefde  

achterna. Na twee jaar in een stoffig kantoor gewerkt te hebben,  

bemerkte ik dat ik een ander persoon geworden was. De  

positieve energie die ik normaal had, verdween iedere week  

weer wat verder naar de achtergrond: mijn baan maakte me  

niet gelukkig. Het duurde dan ook niet lang voordat ik het  

besluit genomen had en de sprong nam. In juni 2017 nam ik  

ontslag, en besloot ik fulltime als zelfstandig ondernemer te gaan  

werken. 

 

Niet veel later startte ik le Moustache. Er zijn zoveel twijfels en  

onzekerheden waar je tegenaan kunt lopen wanneer je  

ondernemer wilt worden: en daarom vind je op le Moustache  

alle informatie die je nodig hebt. Geschreven op basis van  

onderzoek, opleiding en een flinke dosis eigen ervaring. 

  

Zo kun je die dromen eindelijk werkelijkheid laten worden.  
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"Niet weten waar het schip strandt  
is minder erg dan de boot missen." 
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"Stop being afraid of what could go  
wrong, and start being excited of  

what could go right." 
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STAP ÉÉN: 
JE MINDSET ALS ONDERNEMER 



Je hebt een geweldig idee en volop motivatie: maar toch houdt iets je tegen. Twijfels kennen we  

allemaal: het ondernemerschap is nu eenmaal hartstikke spannend en wanneer je het goed  

aanpakt kan het ook ontzettend lovend zijn. Maar wat maakt jou nu geschikt als ondernemer? 

 

De kans van slagen ligt helemaal bij jezelf en om een realistische inschatting te kunnen maken  

van het mogelijke succes van jouw ondernemerschap is het ontzettend belangrijk om af en toe  

even goed in de spiegel te kijken. Neem dus zeker even de tijd om goed over de volgende dingen  

na te denken en ben kritisch! Het gaat om jouw toekomst. Als je wilt, kun je jouw gedachten en  

antwoorden op de vragen meteen even neerpennen! 
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Eén - Je mindset als ondernemer

1. Is dit je passie? 

Is dit hét ding dat je vrolijk maakt? Hetgene waardoor je vergeet te plassen, poepen en eten  

omdat je zo passievol bezig bent? Laat het je hart sneller kloppen en geeft de gedachte aan deze  

stap je al meteen energie? Alleen échte passie heeft een kans van slagen. 

 

 

 

 

2. Kun je omgaan met onzekerheid? 

Het leven van een zelfstandig ondernemer kent veel onzekerheid en veel onbeantwoorde vragen.  

Hier moet je natuurlijk mee om kunnen gaan. Kun jij nog rustig slapen wanneer je twijfelt aan je  

eigen kunnen, niet weet hoe lang je deze job nog kunt doen en niet weet of er aan het einde van  

de maand voldoende geld op de bankrekening staat 

 

 

 

 

 

3. Waar zit jouw gat in de markt? 

De juiste passie en motivatie om voor jezelf te gaan werken zijn ontzettend belangrijk; maar een  

snufje talent kan ook zeker geen kwaad. Heb jij iets unieks, speciaals of geweldigs dat jou  

onderscheidt van alle anderen in de markt? Maak je bijvoorbeeld unieke designs, verkoop je  

specifieke kleding of hanteer je speciale methoden en technieken? Waar zit jouw gat in de markt  

en hoe vergroot deze jouw kans van slagen? 

 

 

 

 

4. Wat maakt jou uniek? 

Naast je dienst of product speelt ook je persoonlijkheid natuurlijk een grote rol. Heb jij als mens  

dat wat er nodig is om deze stap te nemen? Zo niet, kun je jezelf de benodigde skills aanleren?  

Wat zorgt ervoor dat juist jij de benodigde motivatie hebt om dit product of deze dienst op de  

markt te brengen? Is het je passie voor dieren, je liefde voor de wereld of misschien wel je  

ambitie tot een schoner milieu? 
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6. Is je idee haalbaar? 

Of je nu een uniek idee voor een  geweldig product design hebt, of hebt besloten om de designers markt te  

veroveren - stel jezelf altijd de vraag of je idee haalbaar is. Leg het eventueel voor aan anderen in je omgeving om  

op deze manier tot een realistisch antwoord te komen. Ook wanneer je idee op dit moment niet haalbaar lijkt te zijn  

kan er gewerkt worden aan oplossingen om de haalbaarheid te vergroten.  

Zeker geen onbelangrijke vraag: kun je hier geld mee verdienen?  

Het uitoefenen van je passie of hobby is natuurlijk geweldig;  

maar er moeten wel rekeningen betaald worden.  

5. Kun je hier geld  
mee verdienen? 
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"It's not about ideas.  
It's about making ideas happen." 
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Twee: Je ideeP – 09

STAP TWEE: 
JE IDEE 



Je idee

24

Het begint simpel: bij het idee. Misschien wil je als freelance designer aan de slag of droom je van een  

eigen bakkerswinkel. Probeer je idee zo duidelijk mogelijk vast te stellen en beeld jezelf in hoe je  

toekomst eruit ziet. Hoe voel je jezelf, hoe ziet je omgeving eruit, hoe ziet je dagindeling eruit? Hoe  

langer je over je idee nadenkt, hoe meer twijfels er waarschijnlijk zullen komen. Probeer deze dan dus  

ook meteen uit de lucht te halen. 
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"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik  
denk dat ik het wel kan." 
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STAP DRIE: 
HET ONDERNEMINGSPLAN 



Wanneer je een eigen onderneming (of carrière als zzp’er) wilt starten, wil je jouw zaken natuurlijk  

goed op een rijtje hebben. Is jouw idee levensvatbaar en hee� het kans van slagen? Je legt alle  

kansen, bedreigingen en mogelijkheden in de toekomst vast in dit geweldige plan. Een plan dat je  

niet alleen houvast biedt, maar dat ook nog eens een echte must is wanneer je bijvoorbeeld een  

financiering aan wilt vragen.  

 

Je begint je ondernemingsplan met een korte inleiding: wie ben jij, wat is je idee en wat is de naam  

van je onderneming. Een mooie start: je mag dus meteen al na gaan denken over de naam en het  

doel van je onderneming. Wie ben jij, wat wil jij op de markt brengen, voor wie en vooral:  

waarom? De uitwerking van dit plan gee� je inzicht in je concurrenten (en hoe zij zaken  

aanpakken), je doelgroep, je mogelijke tarieven, de ontwikkelingen binnen de markt, het budget  

dat je nu en in de toekomst nodig zult hebben én mogelijke kansen en bedreigingen voor jouw  

onderneming. De ideale manier om het nodige inzicht te verkrijgen dus! 
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1. De ondernemer 

Na je korte samenvatting ga je wat dieper in op jou als ondernemer.  

Wie ben jij, wat zijn je ambities en welke doelen of dromen wil je  

verwezenlijken? Een fijn onderdeel omdat het je de kans gee� om  

jezelf weer even te herinneren aan het ‘waarom’ van je onderneming.  

De juiste motivatie is namelijk één van de belangrijkste aspecten die  

het vallen of staan van jouw onderneming kan bepalen.  

 

2. De onderneming 

In het volgende hoofdstuk ga je wat dieper in op de onderneming. Wat  

zijn je bedrijfsplannen en welke relevante ontwikkelingen in de markt  

kun je hieraan koppelen? Je doet hier vast een voorzetje richting het  

volledige markt- en concurrentieonderzoek. Zijn er bijvoorbeeld geen  

webshops zoals die van jou, dan heb jij al direct een gat in de markt te  

pakken: én vergroot je de kans van slagen van jouw onderneming dus  

(en dat vindt een financiële instelling ook wel fijn om te horen voordat  

ze je een lening verschaffen).  

 

3. De markt 

Vervolgens is het tijd om naar de markt te kijken. Welke  

ontwikkelingen zijn er in de markt (deze heb je als het goed is ook bij  

het vorige hoofdstuk al vermeldt) en hee� jouw product of dienst de  

potentie om de markt te veroveren? Waar zit jouw gat in de markt en  

waarom zou jouw product of dienst hier perfect in passen? Ook dit  

gee� je weer wat extra overtuigingskracht mee: hee� jouw product of  

dienst een kans van slagen? 

4. De concurrentie 

Ontzettend belangrijk is een gedegen concurrentieonderzoek. Wie zijn  

je concurrenten, wat bieden zij aan, waar bevinden zij zich in  

vergelijking met jouw dienst of product? O�ewel: is jouw positie goed  

genoeg om de concurrentie aan te kunnen? Mocht je bemerken dat  

jouw concurrentiepositie nog niet sterk genoeg is, kun je nu nog op  

zoek naar manieren om deze te verbeteren vóórdat je  

ondernemerschap van start gaat.  

 

5. De doelgroep 

Nu je de markt onderzocht hebt leg je jouw potentiële (of gewenste)  

doelgroep onder de loep. Wie is jouw doelgroep, wat zijn hun wensen  

of behoe�en en waar kun je ze vinden? Dit zijn jouw toekomstige  

klanten en dus degenen die voor het boter op je brood zullen gaan  

zorgen. Hoe beter je ze kent, hoe meer boterhammen jij straks hopelijk  

kunt besmeren.  

 

6. Je marketingplan 

Op de basis van zowel je concurrentie- als doelgroepanalyse weet je als  

het goed is precies waar en hoe jij je doelgroep het beste kunt bereiken.  

Je kunt dit uitwerken van een marketingmix waarin je de vier P’s  

behandeld: je product, je prijs, je plaats en je promotie. Simpelweg een  

vertaling van jouw plannen naar een praktische aanpak. 

 

7. Je financiële plan 

Ook zeker niet onbelangrijk is het financiële plan. Je weet nu inmiddels  

waar jouw marktaandeel te vinden is, wie je concurrenten zijn, wie je  

doelgroep is en hoe je jouw marktaandeel kunt veroveren. Maar  

hoeveel financiën heb je hiervoor nodig? Breng je financiële situatie in  

kaart en maak de nodige begrotingen. Dit gee� je een mooi (en eerlijk)  

inzicht in de financiële (on)mogelijkheden en daardoor ook direct  

ruimte om eventueel op zoek te gaan naar extra budget, of vast een  

spaarpotje op te gaan bouwen. 

 

8. De algemene en juridische zaken 

Als laatste kijk je met wat meer focus naar de algemene en juridische  

zaken. Start je bijvoorbeeld een webshop, dan kijk je naar zaken als  

leveringen, bestellingen, retourneren en mogelijke juridische aspecten.  

Hoe meer je verwerkt, hoe minder snel je voor verrassingen komt te  

staan. 
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"Risk comes from not knowing what  
you're doing." 

www.lemoustache.nl
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Vier: De administratieve must-do'sP – 15

STAP VIER: 
DE ADMINISTRATIEVE MUST-DO'S 



Van het kiezen van een rechtsvorm tot het openen van een bankrekeningnummer: het hoort er  

allemaal bij. Het is een stuk makkelijker om dit soort zaken te regelen voordat je bij de Kamer van  

Koophandel aanklopt. Zo heb jij namelijk alles op een rijtje én zorg je ervoor dat je goed  

voorbereidt op je afspraak verschijnt. 
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Tip: is je administratie opgezet? Dan zijn er  

genoeg handige boekhoud apps waarmee je jouw  

administratie voor een paar tientjes per maand  

zelf bij kunt houden! 

Kies een passende rechtsvorm 

Als beginnende ondernemer moet je natuurlijk  

een passende rechtsvorm kiezen zoals  

eenmanszaak, B.V. of V.O.F bijvoorbeeld. Welke  

rechtsvorm je kiest hangt natuurlijk af van je  

situatie. Werk je bijvoorbeeld alleen, of met  

meerdere mensen? Hoe wil je de  

aansprakelijkheid regelen en wat gee� je fiscaal  

gezien de meeste voordelen? Maak deze keuze  

voordat je een afspraak inplant. 

 

Vergunningen en financiering 

Heb je speciale vergunningen nodig om jouw  

onderneming te kunnen runnen? Dan moet je  

ook hier al van op de hoogte zijn voordat je het  

gesprek in gaat. Heb je financiering nodig om  

van start te kunnen gaan? Dan moet ook dit  

voor je afspraak geregeld zijn. 

 

Zet je administratie op 

Zorg dat je administratie van de eerste periode  

op orde is. Zorg dat je een template voor je  

facturen klaar hebt staan en dat al je financiën  

overzichtelijk en op orde zijn. Schakel eventueel  

de hulp van een boekhouder in om deze eerste  

opzet te maken. Zorg dat ook gegevens als je  

verwachte jaarlijkse omzet, inkoop en  

brutowinst netjes uitgewerkt zijn. Ook deze  

zullen nodig zijn bij je inschrijving!  
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"Note to self: I'm gonna make you so  
proud." 
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Vijf: Je inschrijving bij de Kamer van KoophandelP – 18

STAP VIJF: 
JE INSCHRIJVING BIJ DE KVK 



Je inschrijving bij de Kamer van Koophandel is echt wel een feest momentje te noemen. Eindelijk  

gaat jouw onderneming dan ‘o�cieel’ van start en mogen de eerste facturen verzonden worden.  

Yihaa! Champagne erbij en proosten maar! 

 

Maar voordat het zover is moet je natuurlijk eerst door die inschrijving heen komen; en daar is wel  

de nodige voorbereiding voor nodig. Want hoewel dagelijks tientallen nieuwe ondernemers de KvK  

bezoeken om zich in te schrijven, betekent dit nog niet dat je aan je handje meegenomen wordt.  

Integendeel; de medewerkers van de KvK zitten niet direct te wachten op jouw inschrijving en  

zullen je zeker niet over de streep trekken om voor jezelf te beginnen. Niet de locatie om al je  

twijfels te bespreken dus. Zonder voldoende klanten, marketingmaterialen of andere overtuigende  

middelen kan het ondernemerschap je zelfs afgeraden worden!  
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Bedenk een bedrijfsnaam 

Zo heb je om te beginnen een sterke  

bedrijfsnaam nodig om je bedrijf in te  

kunnen schrijven. Niet alleen moet je  

bedrijfsnaam origineel en herkenbaar  

zijn, maar het moet ook aan een  

aantal eisen voldoen. Zo mag het geen  

verkeerde indruk wekken, mag je de  

merknamen van anderen niet  

gebruiken, moet verwarring  

vermeden worden en zijn speciale  

tekens niet toegestaan. @Janneke’s is  

dus een no-go. 

Er zijn zo’n drie momenten waarop je  

jezelf in kunt schrijven bij de KvK. Zo  

kun je jezelf één week voordat je start  

met je bedrijf inschrijven, of uiterlijk  

één week nadat je gestart bent of  

eerder. Wil je dus over een paar weken  

of zelfs maanden met je bedrijf starten,  

maar de inschrijving vast geregeld  

hebben? Dan is dat geen probleem. Je  

inschrijving bij de KvK hoe� namelijk  

niet de officiële start van je bedrijf te  

zijn. 

 

De juiste voorbereidingen treffen 

Je inschrijving bij de KvK leidt tot een  

gesprek dat in geen enkele mate te  

vergelijken is dan dat kopje koffie bij  

oma waarin je haar vertelde over je  

ideeën. De medewerkers van de KvK  

behandelen tientallen inschrijvingen  

per dag; en raden er ook best een aantal  

af. Ze zitten er dus niet om jouw handje  

vast te houden, je te motiveren of je  

twijfels voor je uit de lucht te halen. Jij  

gaat dit gesprek in als de ondernemer  

die je bent en verkoopt jouw idee of  

onderneming zoals je deze binnenkort  

ook aan je klanten zult verkopen. Een  

goede voorbereiding is dus ontzettend  

belangrijk. 
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Neem de benodigde papieren mee 
Naast een geldig legitimatiebewijs zijn  
ook papieren als de huur- of  
koopovereenkomst van je bedrijfspand  
nodig om je inschrijving af te ronden. 
 
Je afspraak bij de KvK 
Heb je alle nodige voorbereidingen  
getroffen? Dan is het tijd om online je  
afspraak met de KvK in te plannen.  
Zorg dat je jouw persoonsgegevens, de  
contactgegevens van je bedrijf, je  
bedrijfsomschrijving (activiteiten en  
branche) en verwachte jaarlijkse  
omzet, inkoop en brutowinst bij de  
hand hebt. Deze gegevens heb je  
namelijk nodig om jouw online  
inschrijving af te ronden. Tijdens jouw  
bezoek wordt je inschrijving definitief  
gemaakt, en mag de champagne  
opengetrokken worden!  

Wat kost inschrijving bij de KvK? 

Je inschrijving is niet gratis: er zitten  

eenmalige kosten van €50,- aan  

verbonden. Je moet dit ter plekke met  

pinpas (of credit card) betalen. Een  

contante betaling is hier niet mogelijk.  

 

Wat gebeurt er na je inschrijving ? 

Zodra je inschrijving is afgerond  

ontvang je een SBI-code; een code die  

jouw activiteiten weergee�. Daarnaast  

ontvang je ook direct een KvK- 

nummer en btw-nummer. Je hoe� je  

onderneming dus niet apart aan te  

melden bij de Belastingdienst. Wil je  

elf al kijken wat je qua belastingen te  

wachten staat? Dan kun je online de  

ondernemerscheck van de  

Belastingdienst doen.  
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"Een schip in de haven is veilig; all 
een zij 

n schepen daar niet voor gemaakt."
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Zes - Verzekeringen afsluitenP – 22

STAP ZES: 
VERZEKERINGEN AFSLUITEN 



Voordat je fulltime als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat is het belangrijk om jezelf goed te  

beschermen. Mocht er sprake van zijn, dan kun je patenten (op bijvoorbeeld merknamen of  

producten) aanvragen en natuurlijk moeten er ook een aantal verzekeringen afgesloten worden. 

 

Je wilt je als ondernemer gewoon lekker kunnen focussen op jouw passie, zonder je zorgen te  

hoeven maken over eventuele financiële consequenties. Nu hoef je natuurlijk niet iedere mogelijke  

verzekering af te sluiten - je kunt er gewoon een paar selecteren die in jouw situatie belangrijk of  

handig zijn. Ik zet de meest belangrijke verzekeringen (met een korte uitleg) voor je op een rijtje,  

en dan kun jij gewoon lekker zelf kiezen: 
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3. Inventaris- of voorraadverzekering 
Heb je veel inventaris of voorraad staan (een schuur  
vol goederen voor je webshop bijvoorbeeld)? Dan  
kun je het beste een inventaris- of voorraad  
verzekering afsluiten. Niet alle  
inboedelverzekeringen bieden namelijk dekking  
wanneer het om de ‘zakelijke inboedel’ gaat. De  
laptop van een freelancer zal vast binnen de  
particuliere dekking vallen, maar tientallen dozen  
met goederen waarschijnlijk niet. Je kunt de  
inventaris- of voorraad verzekering dus ook wel je  
zakelijke inboedelverzekering noemen. 
 
Let op: Het verschil tussen de inventaris- en  
voorraadverzekering zit hem in het doel van de  
producten. Producten die niet bedoeld zijn voor  
verkoop vallen onder de inventarisverzekering, en  
producten die wel bedoeld zijn voor de verkoop  
onder de inboedelverzekering. 
 
 
4. Rechtsbijstandverzekering 
Naar mijn mening een van de belangrijkste  
verzekeringen is de rechtsbijstandverzekering. Jouw  
particuliere rechtsbijstandverzekering biedt je  
namelijk geen dekking wanneer het om zakelijke  
kwesties gaat: en die kan jij als zzp’er nogal wat  
tegenkomen. Van een onbepaalde factuur tot een  
claim, je weet maar nooit wat er ooit voor je neus  
komt te staan. En op zo’n moment is goede dekking  
én de hulp een professional met verstand van zaken  
toch wel erg fijn.  
 
 
5. Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Nog eentje waarvan ik heel graag zou willen dat ze  
‘m ook in Ierland hadden: de  
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze zorgt er  
natuurlijk voor dat jij je recht op een uitkering  
behoudt. Hoewel je waarschijnlijk denkt ‘dat  
overkomt mij niet’, weet je maar nooit wat de  
toekomst brengt. Toch wel ernstig fijn om altijd een  
inkomen te hebben om op terug te vallen. 
 
 

1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
Wat voor beroep je ook uit besluit te oefenen,  
mensen kunnen je altijd aansprakelijk stellen. Of je  
nu producten of diensten levert: zodra jij, je  
producten of je medewerkers onbedoeld schade  
(letsel- of materieel) veroorzaken bij anderen ben je  
aansprakelijk. De  
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorgt dat dit  
soort claims netjes worden afgehandeld en dat de  
schade gedekt wordt. 
 
Let op: je persoonlijke (particuliere)  
aansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking  
in geval van letsel of schade wanneer het om je  
ondernemerschap gaat. 
 
 
2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
Naast de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heb  
je ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  
Deze verzekering is er voor degenen die diensten  
leveren. Denk bijvoorbeeld aan een tekstschrijver,  
een marketing adviseur of advocaat. Deze  
verzekering is jouw steuntje in de rug wanneer je  
nalatig bent geweest of een foutje hebt gemaakt.  
Zodra jouw opdrachtgever namelijk verlies lijdt of  
omzet mist kan hij of zij jou daar aansprakelijk voor  
stellen.  
 
Let op: je sluit de  
beroepsaansprakelijkheidsverzekering vaak af als  
aanvulling op je  
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Maar werk je  
als freelancer, dan is de  
beroepsaansprakelijkheidsverzekering vaak gewoon  
voldoende. 
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8. Bedrijfsstagnatieverzekering 

Deze is wat minder bekend, maar wel super handig. Mocht je namelijk schade aan je  

spullen hebben (zoals bijvoorbeeld een laptop die niet meer werkt door waterschade),  

dan is de kans groot dat je tijdelijk niet kunt werken en dus omzet misloopt. De  

bedrijfsstagnatieverzekering biedt dekking tegen het wegvallen van omzet door inbraak-,  

aanrijding-, storm-, water-, brand-, en milieuschade. 

 

7. Zakelijke autoverzekering 

Schaf je een auto op naam van je bedrijf aan; dan moet je hier (verplicht) een zakelijke  

autoverzekering voor afsluiten. Zet je de auto daarentegen op je eigen naam, dan wordt  

deze gewoon onder je particuliere verzekering gedekt.  

 

Nu zijn er nog allerlei specifieke verzekeringen  
die je af kunt sluiten binnen een bepaalde  

sector (de CAR-verzekering voor de  
bouwsector bijvoorbeeld), maar deze 7  

verzekeringen bieden je een ontzettend goede  
basis. 

Zes - Verzekeringen afsluitenP – 25



"Marketing isn't about the stuff that  
you sell; it's about the stories you  

tell." 
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STAP ZEVEN: 
AAN DE SLAG MET JE MARKETING 



Nu alles geregeld is om jouw onderneming leven in te blazen, is het tijd om aan de marketing te  

gaan sleutelen. Hoe breng jij jouw onderneming onder de aandacht? Hoe zorg je dat je opvalt ten  

opzichte van je concurrenten, hoe komt je website eruit te zien en wat ga je eigenlijk met social  

media doen? 
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Zeven: ~Aan de slag met je marketing

1. Welke media ga je gebruiken?  

Welke media zet jij in om je potentiele klanten te benaderen? Bevindt jouw doelgroep zich vooral  

online, of kun je ze o�ine beter bereiken? Kijk naar het onderzoek in je ondernemingsplan en  

baseer hier je keuzes op. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van social media en je website, maar  

ook aan traditionele marketingmiddelen zoals posters en flyers. Welke media ga je gebruiken?  

 

 

 

 

2. Kies een huisstijl  

Welke media je ook besluit te gebruiken; het i sontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat  

iedere uiting eenheid uitstraalt. Zorg voor herkenbaarheid van je dienst of product door een  

specifieke huisstijl te hanteren. Denk hierbij aan het logo en je pay-o�, maar ook je foto- en  

kleurgebruik. Wat zijn kenmerken van jouw huisstijl?  

 

 

 

 

 

3. Bepaal een marketingbudget  

Wat voor budget stel je beschikbaar om jouw product of dienst onder de aandacht te brengen?  

Denk hierbij aan ontwerp- en drukkosten, maar ook aan campagnes zoals bijvoorbeeld met  

behulp van Facebook Ads. Wat wordt jouw maandelijkse budget? Wanneer je naar je budget kijkt,  

kijk je natuurlijk ook meteen naar de middelen die jij wilt gebruiken en dus ook een stukje  

strategie. Twee vliegen in één klap!  

 

 

 

 

 

4. Ontwikkel je marketingmiddelen  

Nu dat je weet welke middelen je waar en wanneer gaat gebruiken, is het tijd om ze te (laten)  

ontwikkelen. Zorg er allereerst voor dat je website tip-top in orde is. Zorg dat de teksten je  

doelgroep aanspreken en de foto's en kleuren bij jouw dienst of product passen. Schakel  

vervolgens de hulp van een freelancer (of Canva!) in om je middelen te ontwikkelen. 
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"You will either step forward into  
growth or back into safety." 
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STAP ACHT: 
HET OPBOUWEN VAN EEN 

KLANTENBESTAND 



Je kunt eindelijk aan de slag; en je werk begint natuurlijk met het opbouwen van een  

klantenbestand. Met een beetje geluk heb je al een start gemaakt. Zo niet, dan is het netwerken  

geblazen! Bezoek waar mogelijk netwerkbijeenkomsten en vergeet ook de sociale netwerken niet:  

social media zoals LinkedIn kunnen ontzettend e�ectief zijn om nieuwe klanten te werven. 

 

Zit je even in een dip? Weet je niet hoe of waar je moet beginnen, schieten de twijfels door je hoofd  

heen of zie je het even niet meer zitten? Dan zijn er een aantal handige manieren om je business  

weer een boost te geven. 
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#1 Doe het gratis 

Zeker in een rustige periode kan het af en  

toe helemaal geen kwaad om jouw diensten  

of onderdelen van jouw product gratis aan  

te bieden. Niet alleen verzamel je zo weer  

nieuwe contacten; je kunt ook weer iets  

nieuws delen op je sociale netwerken. 

#2 Speur sociale netwerken af 

Sociale netwerken zoals LinkedIn staan af en  

toe bomvol potentiele klanten of  

opdrachtgevers. Wacht niet totdat de nieuwe  

klanten naar jou te komen: zoek ze zelf op.  

Speur de sociale netwerken af en ga zelf  

actief op zoek naar nieuwe opdrachtgevers.  

#3 Geef advies 

Er zijn maar genoeg (Facebook) groepen waar  

advies gratis uitgewisseld wordt. Niet alleen  

kun jij zo nieuwe contacten leggen: jouw  

adviezen zouden zomaar tot nieuwe klanten  

kunnen leiden.  

#4 Schrijf een e-book 

E-books zijn niet alleen hartstikke hip: ze zijn  

ook nog eens ideaal om jouw kennis met de  

massa te delen. Geef gratis advies in je e-book  

om de lezers op deze manier aan jouw merk  

te binden. 

#5 Ga (gast)bloggen 

Bloggen is een geweldige manier om je  

potentiele klanten te overtuigen van jouw kennis  

en kunde en je Google ranking te verbeteren en  

op deze manier onder de aandacht van je  

doelgroep te komen. Ook gastblogs kunnen voor  

een betere ranking zorgen. 
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Myra Kokke

"Niet weten waar het schip strandt is  
minder erg dan de boot missen." 

meer leren?
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