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WAAROM IK EN DIT IDEE HIER
EN NU?

Nu dat u al uw gedachten hebt geordend, het beste ondernemingsidee
voor u hebt geïdentificeerd, dient u kristalhelder te zijn over uw
onderliggende redenen, intenties en drijfveren zodat het een
ondernemingsproject van vlees en bloed wordt.
 
Het is dus tijd om naar de kern zelf van uw ondernemingsidee te gaan.
Het doel is uw ondernemingsidee zodanig uit te leggen dat u het in één
zin kan omschrijven … Een zin? Misschien denkt u dat dit gek is – uw
ondernemingsidee is zo veel meer dan dat!
 
Dit soort oefening helpt echter u heel specifiek te zijn en dwingt u
duidelijk te formuleren hoe en voor wie u waarde creëert door
gewoonweg DE VISIE EN DE MISSIE VAN UW EIGEN
ONDERNEMINGSPROJECTIDEE te verwoorden, bv. “Mijn onderneming, _,
ontwikkelt _ (een bepaald aanbod)_ om _ (een bepaald publiek) te helpen
_ (een probleem oplossen)_ met _ (een “geheim recept”)_”.
 
De visie en de missie van uw ondernemingsideeproject ontwikkelen is
misschien gemakkelijker dan u zou denken, als u ons u doorheen dit
traject en de voornaamste relevante stappen die hieronder worden
beschreven laat begeleiden.

WAT IS DE EINDBESTEMMING VAN UW ONDERNEMINGSIDEE? WAT IS
HET ULTIEME DOEL ERVAN?

WAAROM                        WAT                     ACTIVITEITEN                 UITVOEREN

Uw allereerste stap is
zich voorstellen, dit
betekent nadenken
over het doel van uw
onderneming, het
"waarom", dit helpt u
een heleboel in
perspectief te plaatsen.

Ga dan door met uw
missie die de
doelstellingen van uw
onderneming vormt: "Wat
doet u?", "Wat doet u
beter dan andere
ondernemingen?", "Wat
onderscheidt uw
onderneming?".

Daarna kan u doorgaan
over uw initiatieven en
alle activiteiten.Voor elk
doel dient u de
activiteiten te verwoorden
die u en uw onderneming
zullen ontplooien om het
doel te verwezenlijken.

Ga na dit alles over tot
de uitvoering ervan
door de
verwezenlijking van elk
initiatief op een tijdslijn
voor te stellen.
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H
ier is het voorbeeld van de

bekende visie en m
issie van

IKEA.
IKEA’s Onderneming

IKEA is een internationaal meubelbedrijf dat
woonartikelen en door de klant te monteren meubelen

ontwerpt en verkoopt.
 
 
 

IKEA’s Missie
Het aanbieden van een zo breed mogelijk assortiment

functionele woonartikelen met een goed en
functioneel design, uitstekende kwaliteit en

duurzaamheid tegen zulke lage prijzen dat zo veel
mogelijk mensen in staat zijn deze artikelen te kopen.

 
 

IKEA’s Visie
IKEA’s visie is een beter dagelijks leven voor zo veel

mogelijk mensen creëren.
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TDe waarde van uw ondernemingsidee is wat u uiteindelijk in
uw visieverklaring kan meedelen. Maar wat is het?
 
De visieverklaring …
- beschrijft wat u wenst te bereiken
- geeft een betekenis van wat de onderneming belangrijk vindt
voor zij zowel binnen als buiten de onderneming 
- is inspirerend en ambitieus 
 
Wanneer u een visieverklaring ontwikkelt, probeer deze vraag te
beantwoorden: als mijn onderneming al haar strategische doelen
zou bereiken, hoe zou ze over 10 jaar eruitzien? 
 

De waarde 
van mijn idee is …

Hou de volgende tips in gedachten, wanneer u uw visieverklaring creëert:

Inspireren

Not a 
"how to"

Ask yourself

De verklaring moet ambitieus en inspirerend zijn.

Idealiter mag de verklaring maar één zin lang zijn en legt deze niet uit
hoe de visie zal worden bereikt.

Wat is uniek aan zaken doen met uw onderneming?
Hoe zouden klanten uw merk beschrijven?
Hoe ziet u uw onderneming over vijf jaar eruit?

E NK E L E  V I S I E V E R K L A R I NG E N V A N B E K E ND E  B E D R I J V E N:

 CREATIVE COMMONS: HET VOLLEDIGE POTENTIEEL VAN INTERNET VERWEZENLIJKEN –
UNIVERSELE TOEGANG TOT ONDERZOEK EN ONDERWIJS, VOLWAARDIGE PARTICIPATIE IN
CULTUUR – EEN NIEUW TIJDPERK VAN ONTWIKKELING, GROEI EN PRODUCTIVITEIT EEN
IMPULS GEVEN.

MICROSOFT (BIJ DE OPRICHTING ERVAN): EEN BUREAU OP ELK BUREAU EN IN ELK HUIS.
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M I S S I O N
 
M i j n  i d e e  d i e n t  o m  …

Het “waarom” van uw onderneming, het fundamentele doel van uw
onderneming is wat u uiteindelijk in uw missieverklaring meedeelt. Maar wat is
het?
 
De missieverklaring....
-legt uit waarom de onderneming bestaat en de visie onderschrijft
- beschrijft wat de onderneming doet en de algemene bedoeling ervan
-legt uit “Welke” noden van de klant de onderneming probeert te vervullen
-legt uit “Hoe” de onderneming haar klanten zal dienen
 -dient om het doel en de richting aan werknemers, klanten, verkopers en andere
belanghebbenden mee te delen.

Eenvoudig

Motiverend

Vraag uzelf af

Verwoording

Maakt het u
uniek?

Gebruik eenvoudige, ongekunstelde taal zonder jargon die gemakkelijk te
begrijpen is.

Motiverend voor uzelf, de mensen met wie u samenwerkt en uw klanten.

Aan welke specifieke marktbehoeften komt de onderneming tegemoet?
Wat doet de onderneming om aan deze behoeften tegemoet te komen?
Welke leidende gedachten definiëren de aanpak van uw onderneming?
Waarom doen klanten zaken met u en niet met de concurrentie?

Wanneer u de missieverklaring verwoordt, denk na over de goederen, diensten,
markten, waarden en de bezorgdheid om het publieke imago van de organisatie
en misschien over de prioriteiten van op overleven gerichte activiteiten.

Beschrijft de missieverklaring voldoende de mate waarin de verklaring de
missie van uw onderneming van andere onderscheidt?

Houd het volgende in gedachten, wanneer u uw missieverklaring creëert:
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 A M E R I C A N  E X P R E S S :  W E  W O R K  H A R D  E V E R Y  D A Y  T O  M A K E
A M E R I C A N  E X P R E S S  T H E  W O R L D ' S  M O S T  R E S P E C T E D
S E R V I C E  B R A N D

 I K E A :  T O  C R E A T E  A  B E T T E R  E V E R Y D A Y  L I F E  F O R  T H E
M A N Y  P E O P L E .  

Aantekenbladen met de visie- & missieverklaringen van uw
ondernemingsidee

Laten we allereerst enkele kernpunten herhalen die u zullen
leiden doorheen de ontwikkeling van de visie- en
missieverklaringen van uw ondernemingsidee.

TE BEANTWOORDEN VRAGEN VISIEVERKLARING MISSIEVERKLARING

-Waarom bestaat uw onderneming?
-Waar ziet u uzelf in de toekomst?
-Wat zijn uw kernwaarden en -plannen
op lange termijn? 
-Hoe wilt u dat de samenleving uw
onderneming ziet?
 
 
3 – 10 jaar of meer in de toekomst.
 
Ze leiden de belangrijkste beslissingen
van de onderneming en helpen de
missieverklaring en operationele
doelstellingen vormen.
 
Uw visieverklaring moet klanten,
partners, toekomstige werknemers en
de samenleving een duidelijk beeld van
het doel van uw onderneming
schetsen.De cultuur en de waarden
van uw onderneming moeten duidelijk
blijken uit uw visieverklaring. De
verklaring moet ruimte voor groei
bieden omdat deze na verloop van tijd
niet veel meer zal veranderen.
 
 
Gebruik krachtige, levendige woorden
om uw visie te communiceren. Een
visieverklaring moet inspirerend en
praktisch zijn.

Algemeen
 
 
 

Termijn
 

Doel
 

Kernpunten
 
 
 
 
 
 

Verwoording
 

Wat zijn uw verantwoordelijkheden en
verplichtingen ten aanzien van uw klanten?
Wat is uw bedrijfscultuur?
Wat is uw bedrijfscultuur?
Hoe zal u uw visie in de praktijk bereiken?

 
 
 

 
Het heden plus 1 – 5 jaar in de toekomst
 
Ze helpen beslissingen met betrekking tot
dagelijkse werkzaamheden nemen en dienen
als gids op vlak van klantgerichte strategieën en
doelen.

 
 

Uw missieverklaring moet u van andere
gelijkaardige ondernemingen onderscheiden.
Waarom is uw idee beter? Hoe levert u
goederen nog sneller en diensten van nog
hogere kwaliteit? Mogelijk wijzigt uw
missieverklaring naarmate uw markt verandert
of uw onderneming uitbreidt.

 
 
 
 

 
Wat zijn uw verantwoordelijkheden en
verplichtingen ten aanzien van uw klanten? Wat
is uw bedrijfscultuur? Hoe zal u uw visie in de
praktijk bereiken?

E NK E L E  MI S S I E V E R K L A R I NG E N V A N
B E K E ND E  O ND E R NE MI NG E N Z I J N :

 LIFE IS GOOD: DE KRACHT VAN OPTIMISME VERSPREIDEN.
AMERICAN EXPRESS: WE WERKEN HARD ELKE DAG OM VAN AMERICAN EXPRESS
’S HET MEEST GERESPECTEERDE DIENSTVERLENINGSMERK TE MAKEN.
IKEA: EEN BETER DAGELIJKS LEVEN VOOR ZO VEEL MOGELIJK MENSEN.
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Aantekenblad om de visieverklaring van uw ondernemingsidee
te ontwikkelen

AANTEKENBLAD OM EEN VISIEVERKLARING TE ONTWIKKELEN
Tip: U kan het volgende aantekenblad gebruiken om uw ondernemingsvisieverklaring
te ontwikkelen. Noteer uw antwoorden op de vragen en als u ideeën hebt, kan u deze
ideeën erbij voegen en ze in uw ondernemingsvisieverklaring verwerken.

Wat zou u willen dat
uw onderneming
wordt? (De beste in …
of een leider in … of
nationaal erkend voor
…)

Waarnaar zou u willen
dat uw onderneming
streeft? (Welke
reputatie? Welk niveau
van voortreffelijkheid?)

Hoe zou u willen dat
uw onderneming in de
toekomst eruitziet?

Voeg de informatie hierboven samen en schrijf de
visieverklaring van uw onderneming:
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Aantekenblad om de missieverklaring van uw ondernemingsidee
te ontwikkelen

AANTEKENBLAD OM EEN MISSIEVERKLARING TE ONTWIKKELEN
 

Tip: U kan het volgende aantekenblad gebruiken om uw ondernemingsmissieverklaring te
ontwikkelen. Noteer uw antwoorden op de vragen en als u ideeën hebt, kan u deze ideeën erbij
voegen en ze in uw ondernemingsmissieverklaring verwerken.

Wat zijn de
hoofdfuncties en -
activiteiten van uw
onderneming?

Waarom voert u deze
activiteiten uit? Wat is
het doel van uw
onderneming?

Voor wie voert de
onderneming deze
activiteiten uit?

Voeg de informatie hierboven samen en schrijf de
missieverklaring van uw onderneming:
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HOE FEEDBACK OP MIJN ONDERNEMINGSIDEE
KRIJGEN?

Vraag
 

Wat vindt u leuk aan
mijn product/dienst?
 
Hoe kan ik mijn
product/dienst
verbeteren?
 
Vragen of uitleg?
 
Welke zwakten ziet u in
mijn product/dienst
idee/ontwerp?
 
Wanneer u naar dit
product/deze dienst
kijkt, wat viel u op en
wat dacht u?
 
Zou u het product
meteen kopen?

Persoon 1 Antwoorden Persoon 2 Antwoorden Persoon 3 Antwoorden

U nadert het einde van het proces en dient commentaar en feedback van mensen te
verzamelen die in de “prototype”-fase betrokken zijn (bv. commentaar over de tekst,

een afbeelding, een video, een interview, enz.).
 

Het is nu tijd om naar buiten te gaan en mensen in uw buurt vragen te stellen over het
“prototype” van uw ondernemingsideeproject! Leg uit dat u een ondernemingsidee

probeert te voltooien en dat u hun feedback wenst zodat u weet of u wijzingen moet
aanbrengen. Nadat u uw prototype of idee hebt voorgesteld, stel ze de volgende

vragen (of uw eigen vragen, als u dat wenst).
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H A N D I G E  T I P S

41 Ways to Get Feedback on Your Idea or Product in 2019

IInteressante artikels:

10 sources of feedback on your business idea
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Hier zijn enkele tips over hoe uw idee te
pitchen volgens 5 gouden regels.

TIJD OM MIJN ONDERNEMINGSIDEE TE PITCHEN
ANadat u uw ondernemingsideeproject hebt nagekeken, aangepast,
goedgekeurd en/of aangepast, is het nu tijd het aan uw publiek voor
te stellen!

1. Hou het EENVOUDIG en KORT
 
Aangezien uw pitch niet langer dan 5 minuten mag
duren, gebruikt u het best eenvoudige, efficiënte taal.
Als u een PowerPointpresentatie gebruikt, vat uw
projectidee in een presentatie van niet meer dan 10/15
dia’s samen met een beperkte hoeveelheid tekst.

2. Weet AAN WIE U PITCHT
 
Denk na over wat u wilt. Wees assertief en toon uw
publiek dat u weet wat u zoekt en precies wat u wenst
te communiceren. Vraag openhartig om ervan zeker te
zijn dat u hun noch uw eigen tijd verspilt.

3. Pak het probleem, de kwestie en/of behoefte aan
 
Vestig de aandacht op het probleem, de kwestie en/of
de behoefte en breng het duidelijk in een eenvoudige
zin en stel dan uw oplossing voor. Houd uw publiek
en het onderzoek dat u naar de concurrenten hebt
verricht nogmaals in gedachten.
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4. Waarom is uw aanpak uniek?
 
 Benadruk uw uniek verkoopvoorstel
omdat het cruciaal is te bewijzen dat u
anders dan de anderen werkt. In plaats
van gewoon uw unieke eigenschappen te
benadrukken, probeer ze op een
meeslepende manier aan te tonen om zo
de leden van uw publiek nog meer voor
u te winnen.

5. Laat een gedenkwaardig verhaal
achter
 
Vertel uw verhaal om het hart van uw
publiek te raken zodat ze zich u
herinneren.
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KIES DE KERNWOORDEN VAN UW PROJECT EN BESCHRIJF HET MET EEN
KORTE ZIN ZODAT UW PUBLIEK DE DOELSTELLINGEN IN EEN PAAR
MINUTEN TIJD SNAPT!

De belangrijkste punten van uw pitch
zijn:

» Een korte maar efficiënte
tekst die in een post op
Facebook of als voorstelling
op uw website kan worden
gebruikt.

» Kies de titel van uw project
en een opvallende slogan!

U moet ook goed kunnen luisteren!
Stelt u zich in de plaats van uw publiek om uw idee of project

efficiënt te communiceren. Op deze manier zijn uw woorden, pitch,
mindmap, offline- en onlinetools duidelijker en nuttiger voor de

belangrijkste delen van het project.

>>Een korte zin over uw project die uw doel en de voordelen
voor uw mogelijke partner verenigt. U kan de zin dan bij

vrienden of in het openbaar, bv. in een lift of op de metro,
gebruiken.
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Evalueer uw competenties door het juiste cijfer voor elke
onderstaande competentie in te vullen, zoals in het
evaluatiecijferrooster hieronder wordt uitgelegd, en

vergelijk het met de test die u in de allereerste sessie hebt
afgelegd om na te gaan welke vorderingen u hebt gemaa

Doe uw snelle Zelfevaluatietest voor
EntreCompkadercompetenties

ELYME Pre-startup 1 - SESSIE 3
Zelfevaluatietest EntreCompkadercompetenties

1 – Ik kan
het niet

2 – Ik kan
het doen
met heel
veel hulp

3 -Ik kan het
doen met
een beetje
hulp

4 - Ik zou het
alleen kunnen
doen

5 -Ik kan
het zeker
alleen
doen
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Competentie Definitie Uw cijfer
van 1 tot 5

1
Kansen opmerken:
gebruik uw verbeelding en
talenten om kansen te
identificeren die waarde
creëren

• Kan u kansen opmerken om waarde te
creëren in de wereld rondom u?   
• Ziet u uitdagingen rondom u die u kan
aannemen?

2 Creativiteit: creatieve en
doelgerichte ideeën
ontwikkelen

• Kan u bijzondere of innovatieve manieren
bedenken om een probleem op te lossen?
• Kan u bijzondere ideeën bedenken die
waarde creëren?

3 Visie: uw visie op de
toekomst nastreven

Kan u zich inbeelden wat u in de toekomst
wil bereiken?
Ziet u de stappen die u moet zetten om
die toekomst te bereiken?
Kan u de weg voorwaarts visualiseren om
uw eigen inspanningen en acties te helpen
leiden?

4
Ideeën waarderen: ideeën
en kansen optimaal
benutten

• Kan u het soort waarde dat een idee
mogelijk heeft, bv. sociale, culturele en/of
economische waarde, beoordelen?
• Kan u zien hoe u de grootste waarde uit dat
idee haalt?

5

Ethisch & duurzaam
denken: de gevolgen en
het effect van ideeën,
kansen en acties
inschatten

• Kan u de gevolgen van een idee, bv. voor
de gemeenschap, de samenleving, het
milieu en de economie, inschatten?
• Kan u inschatten of een ondernemersidee
haalbaar is, namelijk of het op lange termijn
kan blijven bestaan? 
• Gedraagt u zich verantwoordelijk bij het
nemen van acties?

6 Zelfbewustzijn &
zelfefficiëntie: geloof in
uzelf en blijf uzelf
ontplooien

• Hebt u verwachtingen en doelen?
• Weet u wat uw sterke en zwakke punten
zijn?
• Gelooft u dat u in staat bent uw eigen
toekomst vorm te geven, zelfs als het u niet
meezit?
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Competentie Definitie Uw cijfer
van 1 tot 5

7
Motivatie &
doorzettingsvermogen:
blijf gefocust en geef
niet op

• Als u een idee hebt, bent u vastberaden het
idee in actie om te zetten?
• Bent u bereid geduld te hebben en een idee
trachten te bereiken?
• Kan u gemotiveerd blijven zelfs als u onder
druk moet werken of als dingen moeilijk
worden?

8

Hulpmiddelen
mobiliseren: de
hulpmiddelen die u
nodig hebt verzamelen
en beheren

• Weet u verschillende hulpmiddelen te vinden
en te beheren om een idee mogelijk te maken?
• Kan u en bent u bereid de steun te zoeken
die vereist is om uw taak of actie te
volbrengen? Of hulp te vragen?

9

Financiële & economische
geletterdheid: financiële
en economische knowhow

• Hebt u een idee van de kosten om een idee in actie
om te zetten?
• Kan u een financieel plan opstellen?  
• Kan u financiële middelen beheren om er zeker van
te zijn dat een actie op lange termijn kan bestaan?

10
Anderen mobiliseren:
inspireren, enthousiast
maken en anderen aan
boord krijgen

• Kan u uw ideeën aan anderen communiceren? 
• Kan u andere mensen voor uw ideeën inspireren en
enthousiast maken?
• Kan u anderen ervan overtuigen de steun te geven die u
nodig hebt om een idee in actie om te zetten?

11 Het initiatief nemen:
ervoor gaan

• Bent u iemand die bereid is nieuwe uitdagingen aan
te gaan?
• Bent u iemand die een nieuw idee wil uitproberen? 
 • Kan u op uw eentje werken om doelstellingen te
bereiken, bij uw voornemens te blijven en geplande
taken uit te voeren?

12 Planning & management:
prioriteiten stellen,
organiseren en opvolgen

• Kan u zelf doelstellingen bepalen?
• Bent u goed in het vaststellen van
prioriteiten en in het uitwerken van een
actieplan?
• Kan u zich gemakkelijk aanpassen als
wijzigingen aan planningen vereist zijn?
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Competentie Definitie Uw cijfer
van 1 tot 5

13
Omgaan met
onzekerheid, ambiguïteit
& risico: beslissingen
nemen waarbij u met
onzekerheid, ambiguïteit
en risico omgaat

• Neemt u gemakkelijk beslissingen, wanneer
dingen onzeker zijn of wanneer u slechts een
deel van de vereiste informatie hebt?
 • Kan u risico’s en baten tegen elkaar afwegen
bij het uitvoeren van verschillende acties?
• Voelt u zich comfortabel in situaties waar
omstandigheden snel veranderen?

14

Werken met anderen:
samen een team vormen,
samenwerken en
netwerken

• Werkt u gemakkelijk samen met anderen in
groepsprojecten?  
• Vindt u het leuk nieuwe mensen te
ontmoeten en te netwerken?  
• Lost u gemakkelijk conflicten op die zich in
groepsprojecten kunnen voordoen?

15 Leren door ervaring: al
doende leren

• Ziet u terug op het verleden en probeert u te
leren uit de dingen die u in het leven heeft
gedaan, uw ervaringen?
• Erkent u uw successen?
• Zet u mislukkingen om in positieve
ervaringen door bij te leren?
.Leert u bij van anderen, bv. van de mensen
rondom u of van de mentoren in uw leven?
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STOF  TOT  NADENKEN

Bekijk uw cijfers en noteer de gebieden met een cijfer
minder dan 3 die u dient te verbeteren.

Kritische gebieden die u dient te verbeteren en te ontwikkelen
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