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INLEIDING

De komende zes weken doe je mee aan 

Ondernemen doe je zo!. Dit is een lesprogramma 

van JINC.

JINC organiseert projecten waarbij jongeren 

kennismaken met het bedrijfsleven en verschil -

lende beroepen. De bedoeling van deze projecten 

is dat het voor jou makkelijker wordt een goede 

keuze te maken voor je studierichting op school 

en een vervolgopleiding. 

Projecten van JINC zijn bijvoorbeeld:

– Bliksemstage

– Sollicitatietraining

Kijk voor meer informatie op www.jinc.nl.

IN
HO

UD

ABN-AMRO is hoofdsponsor van Ondernemen doe je zo!

03 WERKBLAD 1:   WERKAFSPRAKEN & TEAMNAAM 
04  WERKBLAD 2:   BRAINSTORM  
05  WERKBLAD 3:   ONDERNEMINGSPLAN
07  WERKBLAD 4:   BEGROTING
09  WERKBLAD 5:   INTERVIEW VOORBEREIDEN
11  WERKBLAD 6:   AFNEMEN INTERVIEW
12 WERKBLAD 7:   STERKTE-ZWAKTE ANALYSE
13  WERKBLAD 8:   LANGS DE INSTANTIES
16  WERKBLAD 9:   ONDERNEMINGSPLAN 2.0 
17  WERKBLAD 10:  PRESENTATIE MAKEN 

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken

p.s. Handig om te weten



ONDERNEMEN DOE JE ZO!   JINC   3     

De komende zes weken ga je in dit team en met deze coach(es) samenwerken. 
Aan het einde van het lesprogramma Ondernemen doe je zo! presenteren jullie 
per groep alles wat jullie geleerd hebben aan de coaches, docenten, je ouders 
en andere gasten.

Om samen tot een goed resultaat te komen, is het belangrijk werkafspraken te 
maken. Een aantal hiervan staat hieronder al voorgedrukt en een aantal 
bedenken jullie nu met de groep. Zet, als iedereen het eens is met de 
werkafspraken, je handtekening onderaan dit werkblad. 

Bedenk, voor jullie aan de slag gaan met de werkafspraken, een goede teamnaam 
en schrijf deze bovenaan deze pagina.

– Telefoons uit

– Niet op de computer als dat niet de opdracht is

“Als je het kunt dromen, dan kun 
je het doen.” - Walt Disney

WERKBLAD 1 10 minuten

WERKAFSPRAKEN & TEAMNAAM

Teamnaam:

Handtekening:
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Voordat je een eigen zaak opent, is het nuttig een ondernemingsplan te maken. 
Dit is een samenvatting van jouw bedrijfsidee op papier, waarin je aangeeft wat je 
van plan bent met de onderneming en hoe je het gaat aanpakken. Je maakt dit plan 
voor jezelf, maar ook voor anderen.

Beantwoord de onderstaande vragen ter voorbereiding op  het maken van jullie 
ondernemingsplan.

Waarom is het slim om een ondernemingsplan te schrijven?

Voor wie is jouw ondernemingsplan nog meer belangrijk?

Welke onderdelen horen thuis in een ondernemingsplan?
Een geheugensteuntje: de vijf P’s. Elke P staat voor een onderdeel dat er zeker 
in voor moet komen. 

Welk onderdeel van het ondernemingsplan is volgens jullie het belangrijkst 
en waarom?

WERKBLAD 2 
BRAINSTORM

15 minuten

P

P

P

P

P

“Ik denk dat plezier hebben 
succes is.” - Bruno Mars

Wat voor soort onderneming willen jullie starten?
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WERKBLAD 3 45 minuten

ONDERNEMINGSPLAN
Jullie hebben net nagedacht over welk bedrijf jullie willen gaan starten en wat er in 
een ondernemingsplan thuishoort. Nu ga je echt aan de slag met het plan. Je kunt de 
volgorde aanhouden die op het werkblad staat aangegeven maar dat hoeft niet per 
se. De 5 p's horen natuurlijk ook in dit plan thuis, deze zijn dikgedrukt.

6. Concurrenten:
Zijn er al bedrijven die lijken op wat jullie hebben 
bedacht? Zoek dit op met je telefoon of een 
computer.

5. Uniek omdat:

7. Doelgroep:

1. Soort onderneming:

2. Naam:

4. Plaats:

10. reclame
of Promotie:

“Succes wordt vaak behaald door 
mensen die weten dat het niet erg 

is om fouten te maken.” 
- Coco Chanel

Kijk, nadat jullie hebben bedacht waar jullie het 
bedrijf willen starten, of er al soortgelijke bedrijven 
gevestigd zijn. Gebruik hiervoor je mobiel of een 
computer.

Probeer zo origineel mogelijk te zijn in jullie 
idee. Bestaat er al een onderneming die 
hetzelfde doet? Wees anders dan anderen.
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11. Logo:

9. Leveranciers:

3. Product/dienst + prijs:

8. Personeel:

€

€

€

“Een persoon die nog nooit 
een fout heeft gemaakt,
heeft nog nooit iets nieuws 
geprobeerd.” - Albert Einstein



WERKBLAD 4 
BEGROTING

Investeringsbegroting
Jullie hebben vorige week bedacht welk bedrijf jullie willen starten en wat je daar 
allemaal voor nodig hebt. Nu is het tijd om na te denken over wat dat nou eigenlijk 
allemaal kost. 
Je bedrijf kan namelijk alleen (blijven) bestaan als je voldoende geld hebt om te kunnen 
starten en per maand voldoende producten of diensten verkoopt.
Voor de start van je bedrijf moet je investeren. Je koopt bepaalde dingen eenmalig in 
zoals; een tafel of een kassa. Daarnaast investeer je in de basisvoorraad. De voorraad 
kan klein zijn, zoals bijvoorbeeld bij een snackbar, maar het kan soms ook duurder zijn 
dan de hele inrichting. Dit is bijvoorbeeld bij een schoenenzaak het geval. 

Wat hebben jullie allemaal nodig voor het starten van jullie bedrijf?

Hoeveel voorraad hebben jullie nodig?

Vul nu in het schema hieronder in wat je gaat investeren in het bedrijf 
en hoe je aan dat geld komt.

Kosten 

Verbouwing 
€

Inrichting 
€

Machines en apparaten (bijv. een kassa of tondeuses)
€

Beginvoorraad 
€

Aanloopkosten (bijv. opening of andere promotiekosten)
€

Overige kosten (bijv. een webshop)
€

Totaal kosten 
€

Hoe kom je aan het geld?

Zelf gespaard 
€

Geleend bij familie (onderhandse lening)
€

Geleend bij de bank
€

Anders  
€

Totaal inkomsten
€

Verschil (inkomsten – kosten), moet 0 zijn!
€
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“Als je het kunt dromen, dan kun 
je het doen.” - Walt Disney

40 minuten 



Exploitatiebegroting 
Het is belangrijk om een exploitatiebegroting te maken voordat je een bedrijf 
begint. Hierin staat namelijk hoeveel geld je per maand kwijt bent aan vaste lasten 
(dit zijn kosten die elke maand terugkomen, denk aan personeels- en huurkosten) 
en hoeveel geld je denkt te gaan verdienen. Je bedrijf doet het goed als per maand 
het verschil tussen je verkoop en je inkoop genoeg is om de kosten,
rente en jezelf te betalen.

Voordat je de exploitatiebegroting voor je eigen bedrijf gaat invullen, gaan we eerst 
even oefenen. Stel je voor dat je een restaurant begint. Ga er vanuit dat iedere gast 
€ 25 uitgeeft. 

Hoeveel gasten denk je te kunnen ontvangen per week? 

Hoeveel verdien je dan? 

Stel je voor dat je een schoenenwinkel begint. Je koopt sportschoenen in voor € 50 
en je verkoopt ze voor € 100.

Hoeveel schoenen denk je te gaan verkopen per maand? 

Hoeveel verdien je dan? 

Vul nu in het schema hieronder in wat de vaste lasten per maand zijn voor 
jullie onderneming en wat je denkt te gaan verdienen.

Kosten 

Inkoop 
€

Huur (incl. GWL)
€

Personeel 
€

Algemene kosten (bijv. telefoon en auto)
€

Marketing 
€

Webshop 
€

Rente  (Je hebt geld geleend.
€

Per maand moet je daarover 1% rente betalen.)

Totaal 
€

Baten 

Omzet 
€

Overig 
€

Totaal 
€

Winst (omzet-kosten)
€
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“Ik denk dat plezier hebben 
succes is.” - Bruno Mars
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De volgende les gaan jullie naar de ondernemer om advies te vragen over jullie ondernemingsplan en 
meer te weten te komen over het ondernemerschap. Het is belangrijk dat je het bezoek goed 
voorbereidt zodat je niet met je mond vol tanden staat. Jullie bedenken in totaal 15 vragen.  

Categorie 1: De ondernemer. Bedenk 5 vragen die gaan over de ervaringen van de ondernemer. 
Bijvoorbeeld: Wat vindt u het moeilijkste aan ondernemen en waarom?

Categorie 2: De 5 p’s. Bedenk in totaal 10 vragen over jullie eigen ondernemingsplan die jullie willen stellen 
aan de ondernemer. Na het advies van de ondernemer passen jullie namelijk jullie ondernemingsplan weer 
aan. 

Stel de vragen aan de hand van de 5 p’s: Prijs, Product, Plaats, Promotie, Personeel. Per ‘p’ bedenk je twee 
vragen. Een voorbeeld van een vraag over Promotie is bijvoorbeeld: Welk type promotie werkt het beste 
bij uw winkel en wat past het beste bij onze onderneming denkt u?

Let op! Vraag ook hierbij naar de ervaringen van de ondernemer met zijn eigen onderneming

Prijs:

WERKBLAD 5 30 minuten 

INTERVIEW VOORBEREIDEN

Vraag 1:

Vraag 2:

Vraag 1:

Vraag 2:

Vraag 3:

Vraag 4:

Vraag 5:

Promotie:

Vraag 1:

Vraag 2:

Product:

Vraag 1:

Vraag 2:

Plaats:

Vraag 1:

Vraag 2:

Personeel:

Vraag 1:

Vraag 2:

“Succes wordt vaak behaald door 
mensen die weten dat het niet erg 

is om fouten te maken.” - Coco 
Chanel



Rollenspel & pitch (15 minuten)
Tijdens het bezoek aan de ondernemer pitchen jullie je ondernemingsplan aan de 
ondernemer. Een pitch is een korte presentatie van ongeveer 1 minuut waarin je enthousiast 
vertelt wie je bent en wat jullie ondernemingsplan inhoudt. Houdt bij het pitchen de 5 p’s aan 
en leg aan de hand hiervan jullie ondernemingsplan uit aan de ondernemer. 

Oefen het interview en jullie pitch over jullie eigen ondernemingsplan door middel van een 
rollenspel. 

- 
- 
- 
- 
- 

Binnenkomst
Voorstellen
Pitchen eigen ondernemingsplan aan de hand van de 5 p’s
Vragen stellen
Bedank de ondernemer voor zijn/haar tijd 

Let tijdens het interview goed op je houding (manier waarop iemand zich gedraagt tegenover 
of denkt over andere mensen, gebeurtenissen, dingen of meningen. Schrijf hieronder 2 do’s en 
dont’s op tijdens het interview:

 Do’s Dont’s
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Verdeel de taken (5 minuten):

Wie vraagt :

Wie schrijft :

“Een persoon die nog nooit 
een fout heeft gemaakt,
heeft nog nooit iets nieuws 
geprobeerd.” - Albert Einstein

Tijdens het bezoek aan de ondernemer pitcht iemand het
ondernemingsplan, stelt iemand de vragen en schrijft iemand de antwoorden op.

Verdeel hieronder de taken.

Wie pitcht jullie ondernemingsplan aan de ondernemer? 
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Vandaag bezoeken jullie de ondernemer. Het doel van dit bezoek is meer te weten te 
komen over hoe het is om ondernemer te zijn én om erachter te komen hoe jullie eigen 
ondernemingsplan verbeterd kan worden. Schrijf de antwoorden op de door jullie 
gestelde vragen hieronder goed op, want na het interview maken jullie aan de hand van 
de antwoorden een sterkte-zwakte analyse van jullie eigen ondernemingsplan. Ook 
moeten jullie de antwoorden verwerken in de eindpresentatie, die jullie de volgende les 
moeten maken.

WERKBLAD 6        
AFNEMEN INTERVIEW

20 minuten

Antwoord vraag 1:

Prijs:

Antwoord 1:

Antwoord 2:

Promotie:

Antwoord 1:

Antwoord 2:

Product:

Antwoord 1:

Antwoord 2:

Plaats:

Antwoord 1:

Antwoord 2:

Personeel:

Antwoord 1:

Antwoord 2:

Antwoorden op de vijf P's:

Antwoord vraag 2:

Antwoord vraag 3:

Antwoord vraag 4:

Antwoord vraag 5:

“Als je het kunt dromen, dan kun 
je het doen.” - Walt Disney

60 minuten 
incl. reistijd 



Een sterkte-zwakte analyse bestaat uit vier onderdelen: sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. De 
sterke en zwakke punten gaan over de onderneming zelf en hier heeft de ondernemer ook invloed op. Alle 5 p’s 
(plaats, prijs, product, promotie en personeel) kunnen sterke of zwakke punten zijn. De kansen en bedreigingen zijn 
factoren waar de ondernemer weinig invloed op heeft, bijvoorbeeld een school die wordt verbouwd of vergrijzing 
van de buurt. Een ondernemer kan hier wel op reageren, maar hij kan dit niet zelf veranderen. 

Sterke punten
Bedenk wat jullie onderneming beter doet dan jullie 
concurrenten. Sterke punten zijn bijvoorbeeld een 
uitgebreid assortiment of snelle bezorging. 

Zwakke punten
Benoem de zwakke punten van jullie onderneming. Zwakke 
punten zijn bijvoorbeeld te weinig ruimte of een 
onduidelijke naam.  

Kansen
Bedenk welke factoren uit de omgeving meehelpen 
aan het succes van jullie onderneming. Een kans is 
bijvoorbeeld dat er vlakbij een nieuwbouwwijk wordt 
gebouwd waardoor de ondernemer meer klanten in 
de winkel kan krijgen.

Bedreigingen
Bedenk ook welke factoren uit de omgeving een slechte 
invloed hebben op jullie onderneming. Een bedreiging is 
bijvoorbeeld een goede concurrent om de hoek. 

30 minuten WERKBLAD 7 
STERKTE-ZWAKTE ANALYSE 

Vul hieronder de sterkte-zwakte analyse over jullie eigen ondernemingsplan in. Doe dit aan de hand van de antwoorden en 
tips van de ondernemer over jullie eigen plan.

Sterke punten:

Kansen:

Zwakke punten:

Bedreigingen:

ONDERNEMEN DOE JE ZO!   JINC   12   

“Ik denk dat plezier hebben 
succes is.” - Bruno Mars



WERKBLAD 8
LANGS DE INSTANTIES
Met het ondernemingsplan dat jullie gemaakt hebben, gaan jullie vandaag langs bij 
verschillende instanties: de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, de gemeente 
en de bank. Met deze instanties krijg je te maken als je je eigen onderneming start. 
Daarnaast maken en presenteren jullie ook een elevator pitch. 

Voorstellen instanties  5 minuten
De instanties stellen zich aan jullie voor. Hieronder kan je vast lezen wat elke instantie 
doet en waarom je er als ondernemer mee te maken krijgt.

De Kamer van Koophandel 
Als je een onderneming start, moet je je inschrijven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel.   

De Belastingdienst
Als ondernemer ben je verplicht belasting te betalen. Welke belastingen je moet 
betalen, hangt af van veel verschillende dingen. De belastingdienst kan je vertellen wat 
belasting is en welke belastingen je moet betalen. 

De gemeente
Als je ergens een onderneming begint, stelt de gemeente daaraan bepaalde eisen. Voor 
elke gemeente gelden weer andere regels. De gemeente kan je vertellen of je volgens 
het bestemmingsplan de onderneming mag vestigen op de plek die je wil. Daarnaast 
kan de gemeente je vertellen welke vergunningen je nodig hebt voor je onderneming. 

De bank
Bij de bank kan je geld lenen om je onderneming op te starten. Maar die lening krijg je 
niet zomaar, je zal de bank moeten overtuigen met je ondernemingsplan en meestal 
moet je zelf ook geld inleggen. De bank kan je vertellen hoeveel je mag lenen, hoeveel 
rente je hierover moet betalen en binnen hoeveel tijd je de lening moet terugbetalen.  

Het is tijd om langs de instanties te gaan. Jullie hebben per instantie ongeveer tien 
minuten de tijd om vragen te stellen. Probeer zoveel mogelijk informatie te verzame-
len. Aan het einde van de les presenteer je samen met je team alles wat je geleerd hebt.

Stel de instanties de volgende vragen en schrijf de antwoorden goed op in het
werkboek.

Kamer van Koophandel  10 minuten
Wat is een rechtsvorm? 

Welke rechtsvorm past het beste bij onze onderneming?

Mogen wij de naam die we bedacht hebben, 
gebruiken voor onze onderneming?

65 minuten
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“Succes wordt vaak behaald door 
mensen die weten dat het niet erg 

is om fouten te maken.” - Coco 
Chanel
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Belastingdienst  10 minuten
Wat is belasting?

Welke belastingen zijn er?

Met welke belastingen krijgen wij te maken?

Gemeente  10 minuten
Mogen we onze onderneming vestigen op de plaats 
die we in gedachten hebben?

Wat is een vergunning?

Welke vergunningen hebben wij nodig?

Bank  10 minuten
Hoeveel geld mogen wij maximaal lenen?

Binnen hoeveel tijd moeten wij onze lening terugbetalen?

Wat is rente?

Hoeveel rente moeten we betalen?

Elevator pitch (elevator = lift; pitch = verkooppraatje)   10 minuten
Tijdens een elevator pitch vertel je als ondernemer in het kort (net zo lang als je in een 
lift van de onderste naar de bovenste verdieping gaat) wat jouw bedrijf verkoopt en 
waarom jij het beste bedrijf hebt. 

Tijdens deze opdracht bedenken jullie je eigen elevator pitch. Maak een verkooppraatje 
van ongeveer 1 minuut waarin je antwoord geeft op de volgende vragen:
− Welk(e) product/dienst verkopen jullie?
− Wat heeft de koper aan jullie product/dienst?
−  Waarom zijn jullie beter dan andere bedrijven die hetzelfde product / dezelfde dienst 

verkopen?

“Een persoon die nog nooit 
een fout heeft gemaakt,
heeft nog nooit iets nieuws 
geprobeerd.” - Albert Einstein



Maak een presentatie
Alle instanties zijn bezocht en jullie hebben een elevator pitch gemaakt. Al deze informatie 
gaan jullie nu in een presentatie verwerken. Eén voor één worden de teams  
naar voren geroepen. In de presentatie moeten de volgende vragen beantwoord worden.
– Wat is de naam van de onderneming?
– Mogen jullie deze naam gebruiken?
– Welke producten/diensten bieden jullie aan?
– Op welke doelgroep is jullie onderneming gericht?
– Welke rechtsvorm gaan jullie kiezen?
–  Hoe wordt de onderneming gefinancierd? Oftewel: hoeveel geld brengen jullie zelf in en 

hoeveel geld lenen jullie bij de bank?
– Hoeveel rente moeten jullie betalen?
– Met welke belastingen krijgen jullie te maken?
– Waar wordt de onderneming gevestigd?
– Welke vergunningen hebben jullie daarvoor nodig?
–  Tot slot: Overtuig de groep waarom jullie onderneming de beste is. Waarin zijn jullie uniek? 

Schrijf een goedlopend verhaal op basis van de vragen hierboven en verdeel de tekst in 
stukjes.

Wie zegt wat?

10 minuten
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20 minuten“Als je het kunt dromen, dan kun
je het doen.” - Walt Disney



C
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WERKBLAD 9  30 minuten 

ONDERNEMINGSPLAN 2.0

Verbeter je ondernemingsplan

Op Werkblad 3, bladzijde 5, heb je tijdens de eerste les samen met je groepje een ondernemingsplan bedacht. 
Het is nu tijd om op basis van alle informatie die je in de afgelopen drie weken hebt gekregen je 
ondernemingsplan te verbeteren. De ondernemer die je hebt bezocht en de instanties waar jullie langs zijn 
geweest hebben je waardevolle feedback gegeven. 

Is het bijvoorbeeld volgens de gemeente handiger om je onderneming op een andere plaats te vestigen dan je 
eerst dacht? Vond de bank dat je meer of minder kon lenen dan jullie hadden opgeschreven? Blijkt er ineens een 
andere onderneming te zijn met dezelfde naam of hetzelfde idee naar aanleiding van jullie gesprek met de 
Kamer van Koophandel? Verwerk de verbeteringen hieronder per kopje in jullie nieuwe ondernemingsplan. 

1. Soort onderneming: 2. Naam:

3. Product/dienst + prijs: 4. Plaats:

5. Uniek omdat: 6. Concurrenten:

7. Doelgroep: 8. Personeel:

9. Leveranciers: 10. Reclame of Promotie:

“Ik denk dat plezier hebben 
succes is.” - Bruno Mars



WERKBLAD 10 
PRESENTATIE MAKEN & OEFENEN

60 minuten

Tijdens de slotbijeenkomst van Ondernemen doe je zo! presenteren jullie je eigen 
ondernemingsplan aan de coaches, de vakjury, jullie ouders en natuurlijk jullie klasgenoten. 
Vandaag gaan jullie de presentatie maken. Hier hebben jullie 40 minuten voor.

De presentatie mag elke vorm hebben die jullie maar willen
Je kunt bijvoorbeeld een quiz maken, een theatervoorstelling geven of rappen. "Creativiteit wordt beloond!” 

In iedere presentatie moeten wel de volgende elementen terugkomen:
1. Introductie + Ondernemingsplan 1.0
2. Bezoek ondernemer
3. Sterkte-zwakte analyse

4.  Langs de instanties
5. Ondernemingsplan 2.0
6. Wat hebben we geleerd

Taak: Wordt uitgevoerd door:

Taakverdeling maken voorbereiding presentatie
Nu verdelen jullie alvast de taken zodat iedereen straks weet wij hij/zij moet doen. Taken waar je aan kan denken, zijn 
bijvoorbeeld: de inhoud van de presentatie maken, een mooie lay-out maken, de presentatie controleren op spelfouten en 
foto’s toevoegen.  Schrijf hieronder alle taken op en schrijf erachter wie deze gaat uitvoeren. Oefen daarna de presentatie. Hier 
hebben jullie twintig minuten voor.

1
2

3

4
5

6

7
8

Voorbeeldpresentatie 1

Taak: Wordt uitgevoerd door:

“Succes wordt vaak behaald door 
mensen die weten dat het niet 
erg is om fouten te maken.” - 

Coco Chanel
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1
2

3

4
5

6

7
8

9

Voorbeeldpresentatie 2

Is de presentatie af?

Verdeel taken voor de presentatie zelf. Wie vertelt wat tijdens de presentatie?

Wordt verteld door:

 18   JINC   ONDERNEMEN DOE JE ZO! 

Onderdeel:
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