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Het starten van je eigen bedrijf 
 

Het starten van je eigen bedrijf getuigt van durf en 

doorzettingsvermogen. Maar het mag (moet!) ook leuk en 

avontuurlijk zijn. De Starters Academie helpt jou hierbij – 

op een laagdrempelige manier – om je zoveel mogelijk te 

ondersteunen en te inspireren.  

 

Zelf heb ik in mijn starterstijd ervaren dat er ontzettend 

veel op mij af kwam. Ik had soms het idee dat ik in een 

donker en eng bos rondliep, met een grote kans om te 

verdwalen. Ik miste een betaalbare gids. Iemand die mij 

hielp met het vinden van mijn weg in ondernemersland. Ik 

ben op zoek gegaan naar informatie, maar werd snel 

overvoerd. Ik ging op zoek naar cursussen en trainingen, 

maar betaalde me blauw. Ik maakte fouten, die vrij 

makkelijk voorkomen hadden kunnen worden.  

 

Gelukkig deed ik ook veel goed. Ik had snel in de gaten dat 

het starten van een bedrijf veel raakvlakken heeft met het 

voorbereiden en het maken van een grote reis. En daarin 

had ik veel ervaring. Ik maakte eerder al twee lange 

wereldreizen en bezocht met al mijn reizen meer dan 50 

landen. Die kennis en ervaring kwamen mij goed van pas. 

Zo goed zelfs, dat ik besloot die kennis delen door middel 

van het uitbrengen van een boek. Dat boek werd 

‘Ondernemen is net reizen’ (2013) en werd een groot 
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succes onder startende ondernemers. Inmiddels ligt 

alweer de derde druk in boekwinkel.  

 

De reacties van starters op het boek en met name de 

metafoor ‘Ondernemen is net reizen’ en het feit dat er 

steeds meer mensen zelfstandig gaan ondernemen, 

inspireerde mij tot de plannen voor het neerzetten van een 

online platform voor starters. Tel je daarbij op dat partijen 

als de Kamer van Koophandel en het UWV steeds minder 

middelen hebben om starters te helpen, dan betekent dat 

ook dat het pure noodzaak is om een laagdrempelige maar 

professionele opleiding voor starters in Nederland te 

hebben.    

 

De eerste ‘Do’ 
 

Dit E-book gaat over de do’s en don’ts voor een succesvolle 

start. Ik geef je vijf krachtige tips over wat je vooral wel moet 

doen en vijf tips over wat je vooral niet moet doen! Het is 

geen hogere wiskunde,  ik schrijf ook niet in een andere taal. 

Wat er staat is volstrekt logisch en geen geheim, maar ik ben 

de afgelopen jaren vele startende ondernemers 

tegengekomen die deze zaken niet goed in de gaten hadden 

en daardoor aan het tobben bleven.  
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Hang deze lijst in je kantoor, winkel of werkplek, kijk er 

regelmatig naar en realiseer je kort hoe of je ze ‘doet’ of ‘niet 

doet’… Help collega-ondernemers, spar met ze en vraag af en 

toe wat zij van het lijstje ‘doen’ of ‘niet doen’! 

 

 

Dit E-book begint met een introductie over De Starters 

Academie en niet zonder reden. Met het lezen van deze 

introductie heb je, wellicht ongemerkt, al kennis gemaakt met 

de eerste ‘Do’: 

 

1. Weet waarom je voor jezelf start. 

Het starten van je eigen bedrijf – of je nu een winkel opent of 

je start als ZZP-er – is een grote stap. Misschien heb je 

jarenlang in loondienst gewerkt en is daar om wat voor reden 

dan ook een einde aan gekomen. Of misschien kom je net uit 

de schoolbanken. Of misschien zit je al een tijdje in de ww. 

Wat je uitgangssituatie ook is: je leven en je wereld verandert 

als je voor jezelf begint.  

 

Zeker de start is een pittige tijd, waarbij je rekening moet 

houden met hard werken en weinig verdienen. Ik wil absoluut 

geen onheilsprofeet zijn, maar het is helaas de realiteit, al een 

paar honderd jaar. Elke ondernemer weet dat je eerst je zaak 

moet opbouwen. En dat het kan tegenzitten. Op dat soort 
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momenten is het essentieel dat je exact weet waarom je jouw 

avontuur gestart bent.  

 

Module 2 van het programma helpt je bij het in kaart brengen 

van jouw drijfveren. Zodat jij genoeg brandstof hebt om jouw 

ondernemersvuur goed op te stoken!  

 

 

2. Wees de baas! 

Voor de ene starter is het moeilijker om ‘de baas’ te zijn dan 

voor de andere. Als zelfstandig ondernemer ben je dat 

namelijk. Je ‘speelt’ niet de baas, je bènt het. En je moet het 

ook zijn. Zeker in het begin zul je merken dat iedereen 

adviezen en ideeën voor je heeft. Familieleden, vrienden en 

collega-ondernemers. Dat is leuk, maar soms ook ontzettend 

lastig. Vooral wanneer het gaat om een onderwerp waar je 

iets minder verstand van hebt, zoals wellicht marketing of 

social media, moet je sterk in je schoenen staan om niet te 

zwichten voor de mening van anderen.  

 

Maar ook bij bijvoorbeeld je logo of je website, zul je merken 

dat de adviseurs ‘in de rij ‘ staan. Iedereen heeft ineens een 

mening over wat jij het beste zou kunnen doen. Onthoud: het 

is jouw bedrijf, jij neemt de beslissingen. Want het is jouw 

brood op de plank, of… een lege broodtrommel.  
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Natuurlijk is het verstandig en leuk om hulp te vragen aan 

anderen. Maar de uiteindelijke beslissing, neem jij.  

 

 

3. Luister naar je klant: ‘verkoop’ wat ze willen, maar ‘geef’ 

wat ze nodig hebben.  

Deze ‘Do’ is werkelijk duizenden euro’s waard.  Je zou ook 

een behoorlijk prijzige marketingtraining moeten bijwonen, 

om hem te horen. Ik geef je hem cadeau, omdat… hij zo 

belangrijk is.  

In deze ene zin staat heel veel. Laten we hem dan ook eens 

‘ontleden en benoemen’.  

 

Luister naar je klant.   

Goede ondernemers zijn goede luisteraars. Spreken is zilver, 

luisteren is goud. In plaats van te vertellen wat jij allemaal 

kunt betekenen voor je klant, kun je veel beter luisteren en 

oprecht interesse tonen in diezelfde klant. Wat is zijn of haar 

situatie? Waar loopt hij/zij tegenaan? Wat zijn zijn of haar 

grootste kopzorgen? Wanneer jij je klant serieus neemt, zal 

hij jou ook serieus nemen. Wist je dat klanten (en overigens 

mensen in het algemeen :-) een heel goed gevoel overhouden 

aan een gesprek waarbij ze het idee hebben dat er naar ze 

geluisterd werd?  

 

Je hebt het als ondernemer goed gedaan, wanneer jouw klant 

80% aan het woord is geweest en jij slechts 20%...  



 
 

© 2014, De Starters Academie     6 
 

 

 

Verkoop wat ze willen… 

Als jij goed naar je klant hebt geluisterd, weet je wat hij of zij 

wilt. Je weet waar de pijn zit, waar die klant van af wil. Het 

enige wat je nu hoeft te doen, is aangeven dat jij precies dat 

kan oplossen voor je klant. Communiceer het voordeel voor de 

klant. Wat ik daarmee bedoel: schets jouw klant – in eerste 

instantie – niet wat je gaat doen, maar wat het de klant 

oplevert. Een simpel voorbeeld: wanneer je masseur bent en 

je mensen van hun hernia afhelpt, dan zeg je dus niet “Ik ben 

masseur en help mensen van hun hernia af”. In plaats 

daarvan zeg je: Ik zorg ervoor dat jij je weer vrij en zonder pijn 

kan bewegen”. Je communiceert het voordeel voor de klant.   

 

Geef je klant wat ze nodig hebben… 

Een veelgemaakte fout is dat ondernemers communiceren 

wat er gebeuren moet. Zoals je nu weet moet je juist het 

voordeel communiceren. Maar jij weet ‘als enige’ wat jouw 

klant nodig heeft. En het is niet altijd goed om dit letterlijk te 

communiceren aan je klant. Gewoon omdat je klant dat 

misschien niet eens wil weten of omdat hij er nog niet aan 

toe is om te weten.  

Ik verduidelijk het weer met een voorbeeld. Ik ben niet zo 

handig met pc’s en automatisering. Maar ook voor mijn 

bedrijf is ICT essentieel. Mijn websitebouwers heb ik gekozen 

omdat ze a) naar mijn luisteren b) duidelijk hebben gemaakt 

dat ze ‘mijn pijn’ kunnen oplossen en c) niet hebben 
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gesproken over hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Als ze dat 

hadden gedaan, was ik afgehaakt of heel onzeker geworden.  

 

Werk deze drie stappen uit in jouw communicatie met je 

klant en sleep die opdrachten binnen! 

 

 

4. Stel doelen.  

Door het stellen van doelen geef je richting aan je bedrijf. Je 

geeft ook richting ‘aan’. Net als in het verkeer. Doordat jij 

doelen stelt en richting aangeeft, zien klanten waar je heen 

gaat. Klanten ‘snappen’ wat je aan het doen bent en dat is 

goud waard.  

 

Maar ook voor jezelf is het noodzakelijk om te weten waar je 

heen wil. Het motiveert en het maakt je creatief. Het helpt 

wanneer je je doelen GROOT stelt. Daardoor ga je 

creatiever denken, het bekende ‘out-of-the-box’. Maar het 

stellen van doelen kan ook lastig zijn. En hoe plan je dan de 

reis naar zo’n doel? Voor De Starters Academie ben ik een 

dagje ‘in de leer’ gegaan bij Defensie en heb mijzelf in het 

zweet gewerkt op de stormbaan. Aan het eind van de 

stormbaan hing een vlaggetje, dat symbool stond voor ‘mijn 

doel’. In module 3 leer ik je – al tijgerend – hoe jij als startend 

ondernemer ‘jouw eigen hindernisbaan’ op weg naar jouw 

doel kunt nemen!   
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5. Investeer slim in jezelf en in je bedrijf.  

Misschien heb je al gemerkt dat je voor allerlei kosten en 

uitgaven komt te staan, zodra je je hebt ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel. Ondernemen kost geld.  

Ineens ‘moet’ je toch een goede laptop hebben, 

visitekaartjes, een logo, een website, een andere auto, een 

printer, een verzekering, een cursus, een werkruimte en ga zo 

maar door. De lijst is eindeloos.  

 

Het klinkt misschien wat flauw en misschien ook wat 

tegenstrijdig: je moet zuinig zijn, maar wel investeren in je 

bedrijf. Ik coach ondernemers en ik krijg regelmatig de 

vragen: moet ik dit wel of niet kopen? En hoeveel moet ik er 

dan voor uitgeven?  

 

Ik heb heel veel gereisd. En reizen kan duur zijn. Maar ik wilde 

lang reizen en veel zien, dus moest ik zuinig zijn: eenvoudige 

accommodatie, eenvoudig vervoer en eenvoudige lunches. 

Maar ik investeerde wel in goede spullen en goede 

informatie, zoals reisgidsen. En zo simpel is het: investeer in 

goed materiaal wat je ècht nodig hebt èn investeer in kennis, 

een goede reisgids!  
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Natuurlijk zijn er nog veel meer ‘do’s’. Ik kan nog pagina’s 

doorgaan, maar daarmee kom ik meteen uit bij de eerste 

‘Don’t’:  

 

 

1. Overvoer je klant met informatie 

Goede ondernemers hebben een kracht, waarin tevens een 

valkuil schuilgaat: ze zijn gedreven en enthousiast. En in deze 

gedrevenheid schuilt het gevaar te veel te willen vertellen of 

te laten zien aan de klant. De klant krijgt zo te veel informatie 

en heeft dan moeite om te beslissen. Het resultaat is meestal 

dat je klant helemaal niet beslist en jij geen opdracht krijgt.  

 

Het is zeker een van mijn grootste valkuilen: ik wil zo graag 

mijn kennis met je delen, dat ik soms te veel wil geven. Een 

klant zei ooit eens tegen mij: “Oscar, je geeft te veel en je 

belooft te weinig.”  

Ik maakte de fout door zo veel te geven dat mijn klanten niet 

wisten wat ze met alle informatie moesten doen. En ik vergat 

te vertellen, hoe ik ze nog meer en beter kon helpen. Het 

gevolg: in het begin heb ik veel gesprekken gevoerd met 

potentiële klanten, die aan het eind van het gesprek niet 

meer wisten wat ik in het begin had gezegd en wat ik nu 

uiteindelijk voor ze kon betekenen.  

Maak die fout niet. Doseer je toegevoegde waarde voor je 

klant. Waarom denk je dat De Starters Academie een 
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jaarprogramma is  ? Ik vind het belangrijk dat je alles in je 

eigen tempo tot je kan nemen en kan implementeren.  

  

 

2. Doe alles alleen! 

Ook al ben je zelfstandig ondernemer of ZZP-er, het betekent 

niet dat je alles alleen moet doen. Ik geef je hier drie redenen 

voor:  

1. Je kunt niet alles alleen doen. 

2. Je wilt niet alles alleen doen.  

3. Je mag niet alles alleen doen.  

 

Je kunt niet alles alleen doen. 

Er komt ontzettend veel kijken bij het starten van je eigen 

zaak. Je hebt er simpelweg de tijd niet voor om alles alleen te 

doen. Daarnaast zijn er toch ook echt zaken, die je beter aan 

anderen kunt overlaten, zoals misschien de administratie of 

het bouwen van je website. Anderen kunnen het beter en 

mogelijk uiteindelijk ook goedkoper. Kijk goed wat je wel zelf 

kunt doen en maak niet de fout jezelf hierin te overschatten.  

 

Je wilt niet alles alleen doen.  

Het is veel beter voor jouw bedrijf, maar ook voor jou 

persoonlijk om samen te werken met anderen. Het is gewoon 

leuker en het resultaat wordt doorgaans beter als mensen 

samenwerken. Sparren met andere starters is een 

uitstekende manier om elkaar verder te helpen. Dat is ook de 
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reden dat ik perse een forum bij De Starters Academie wilde 

hebben, waar starters elkaar kunnen helpen, vragen kunnen 

stellen en tips kunnen geven. Want van elkaar leer je meestal 

nog het meest!   

 

Je mag niet alles alleen doen.  

Mag niet? Van wie dan niet?, denk je misschien. Jij bent toch 

eigen baas? In je eigen bedrijf ben je zowel werknemer als 

werkgever. En jij als werkgever moet af en toe tegen jezelf als 

werknemer zeggen: “ Ik wil niet dat je dit doet. Daar ben je te 

duur voor.”  

 

Als ondernemer moet je je richten op je klanten: haal werk 

binnen en zorg dat je klanten tevreden zijn. Er zijn nogal wat 

activiteiten die je beter aan anderen kunt overlaten, 

bijvoorbeeld omdat die het veel goedkoper kunnen.  

 

Ik geef een voorbeeld: stel je werkt thuis en je hebt een 

tekstbureau. Je helpt klanten met het verwoorden van hun 

kernboodschap en je rekent € 60,- per uur. Omdat je thuis 

werkt, zie je de stapels wasgoed liggen en zie je ook dat je 

moet stofzuigen. In plaats van acquisitie te doen of te werken 

aan een opdracht en € 60,- per uur te verdienen, sta je de 

hele ochtend het huishouden te doen. Dit is het moment dat 

je tegen jezelf moet zeggen: ik neem een hulp in de 

huishouding voor € 15,- per uur…  
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Natuurlijk weet ik ook wel dat ik net tegen je gezegd heb dat 

je zuinig moet zijn. Maar wees eerlijk tegen jezelf: wat zijn in 

jouw leven en bedrijf de tijd- en energieslurpers? Is daar iets 

op te bedenken, wat per saldo beter is voor je bedrijf?  

 

 

3. Laat een ander de marketing doen. 

Mogelijk ben je net als veel andere ondernemers het liefste 

bezig met je klant, je vak en met je product. En dat is goed. Ik 

ben een groot voorstander van zoveel mogelijk focus op je 

kerntaken. Er is echter een uitzondering: de marketing. 

Tijdens mijn studie Economie zei mijn docent:  

 

“Marketing is te belangrijk, om aan marketeers over te laten”.  

 

Dit geldt dubbel en dwars voor zelfstandig ondernemers. 

Maak alsjeblieft nooit de fout jouw marketing uit te besteden 

aan een bureau of een andere ZZP-er. Let op: ik zeg, 

uitbesteden. Natuurlijk is het goed om gebruik te maken van 

de kennis van deskundigen, maar zorg ervoor dat je altijd zelf 

de baas bent over de marketingknoppen die uiteindelijk 

ingedrukt worden. Als zelfstandig ondernemer ben je 

namelijk het bedrijf. Het is daarom essentieel dat jij zelf het 

boegbeeld bent van je marketing. En ook als je zoiets 

‘anoniems’ gestart bent als een webwinkel, geldt dat jij de 

beslissingen moet nemen over hoe je je bedrijf op de kaart 

zet, wat je communiceert en aan wie.  



 
 

© 2014, De Starters Academie     13 
 

 

 

 

4. Vergeten te genieten, jezelf te belonen en trots te zijn op 

je reis.  

Het starten van je eigen zaak is een spannende tijd. Alles is 

nieuw, het vreet bergen tijd en af en toe voel je je onzeker. 

Als niet wil behoren tot de 70% van de starters die na drie 

jaar afhaakt, zorg dan dat je geniet van jouw 

ondernemersavontuur. Beloon jezelf bij het behalen van 

tussentijdse doelen. Waarom zou je wachten totdat je 

‘helemaal klaar’ bent? Toen mijn kinderen leerden lopen, 

moedigde ik ze, elke keer dat ze weer op hun gat vielen, aan 

om door te gaan. Ik beloonde ze met het tussentijdse 

resultaat: ze hadden immers weer wat stapjes gezet. Ik had 

ook één keer kunnen applaudisseren: pas als ze het kunnen. 

Dat is ten eerste helemaal niet leuk en ten tweede ben ik 

ervan overtuigd dat ze hun resultaat sneller hebben bereikt 

door die tussentijdse beloningen. Als je trots bent op wat je 

doet en gedaan hebt, krijg je meer energie en hou je het 

langer vol.    

 

 

5. Wachten tot ‘het’ perfect is.  

Met de regelmaat van de klok spreek ik ondernemers die nog 

geen brochure hebben. Of nog geen website. Of nog geen 

LinkedIn profiel. Wanneer ik hen vraag naar de reden en 

aangeef dat het toch wel handig is om dergelijke zaken te 
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hebben, krijg ik meer dan eens als antwoord. “Het is nog niet 

goed.”. “Ik weet nog niet precies wat ik erop ga zetten”. “Ik 

wil eerst nog …”.  

 

Al deze redenen zijn synoniem voor: “Het is nog niet perfect, 

dus ik doe het niet / laat het niet zien”. Als er een ding is, dat 

ik geleerd heb in mijn jaren als ondernemer, maar ook 

daarvoor, dan is het wel dat ‘iets’ nooit perfect is. Het kan 

altijd beter.  

 

Als ondernemer moet je streven naar perfectie, maar niet 

wachten op perfectie. 

   

Kom in actie als het 80% goed is. Je kunt verbeteringen 

makkelijk onderweg aanbrengen.  

 

Resultaten behaal je alleen met wat je doet, niet met wat je 

van plan bent! 
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Veel succes met jouw bedrijf!  
Dank je voor het downloaden en lezen van dit E-book. Het is 

natuurlijk slechts een introductie. Er is nog zoveel meer wat ik 

graag met je wil delen. Ik heb veel bewondering en respect 

voor jouw ambitie om voor jezelf te starten. Ik hoop je met 

dit E-book dan ook enkele eerste handvatten te hebben 

gegeven om een aantal veel voorkomende beginnersfouten 

te vermijden.  

 

Als gezonde ondernemer hoop ik natuurlijk dat je je inschrijft 

voor De Starters Academie (als je dat nog niet gedaan hebt) 

en dat je het andere starters ook aanraadt. Er is geen training 

of opleiding die je voor dit geld zo veel biedt. Maar ik hoop 

het vooral omdat ik er 200% van overtuigd ben, dat je 

hiermee jouw bedrijf een vliegende start zult geven en dat je 

zult genieten van je ondernemersreis! 

 

De Starters Academie inspireert, traint en verbindt 

ondernemers. Het is een hoogwaardige opleiding, met een 

zeer scherpe prijs, omdat wij vinden dat iedereen met 

ondernemersambities zijn of haar droom moet kunnen 

waarmaken. Ongeacht zijn of haar budget.  

 

De opleiding is opgebouwd uit 24 modules, die elk weer 

bestaan uit een prachtige en inspirerende film en een E-book. 

Ook krijg je toegang tot het startersforum. De marktwaarde 
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van de films en E-books ligt rond de € 29,- excl. Btw per 

module.  

 

Voor 24 modules komt dit dan uit op € 696,- excl. btw.  

 

De investering voor jouw bedrijf bedraagt echter € 397,= 

excl. btw (de btw kun je als ondernemer terugvorderen), voor 

een abonnement voor een heel jaar. Dat is in de regel minder 

dan je betaalt voor een 2-daagse training!  Je kunt ook een 

maandabonnement nemen, dan betaal je € 47,- excl. btw per 

maand1.  

 

Neem je bedrijf en je dromen serieus!  Start je reis vandaag 

nog met De Starters Academie! Ik hoop je snel te kunnen 

verwelkomen!  

 

www.destartersacademie.nl  

 

 

  

                                                           
1 Let op: De Startersacademie komt in aanmerking voor 

vergoeding door het UWV. Ben je 50+ en start je vanuit de 

ww voor jezelf, informeer dan bij je UWV-coach naar het 

scholingsvoucher. Je kunt namelijk dit voucher verzilveren 

voor De Startersacademie. Het UWV betaalt dan deze 

opleiding voor je.  

 

http://www.destartersacademie.nl/

