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Hoi Business Builder,

Welkom bij Build my Business: de online business school voor

ondernemers. In deze handige guide vind je de Business Basics

die je nodig hebt om vanuit rust en trots je bedrijf te starten én

zelfverzekerd je eerste klanten te verwelkomen. Dankzij deze

guide kun je tijd besparen op het starten van je bedrijf.

Let's go!

Podcast

Hi, ik ben Kaya-Quintana

https://instagram.com/buildmybusinessnl
https://instagram.com/buildmybusinessnl
https://instagram.com/buildmybusinessnl
https://open.spotify.com/show/2e0VAuTzGADNoz7iuQ7R3c?si=092d304a31024bdd
https://open.spotify.com/show/2e0VAuTzGADNoz7iuQ7R3c?si=092d304a31024bdd
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Businessplan

Een aanbod

De blauwdruk van je bedrijf, in dit plan

beschrijf je alles wat je wil doen en wat je

ervoor nodig hebt...

Het (digitale) product of de service die jij gaat

verkopen om winst te genereren. Wat gaat het

worden?



03Startkapitaal
Nu je weet wat je wil doen en gaat verkopen,

heb je wellicht geld nodig om dat voor elkaar

te krijgen...

04Algemene Voorwaarden
Bescherm jezelf en je klanten met

voorwaarden die duidelijk beschrijven hoe

je werkt...

05AVG en Privacy Protocol
Je klanten hebben recht op privacy en met een

protocol kun je vooraf laten zien hoe jij

daarvoor zorgt...

06De Offerte
Geef je klanten van tevoren de kans om te

bekijken wat ze kopen. Een offerte kun je ook

gebruiken als contract...



07Verzekeringen
Je zal maar een klacht krijgen of een klant die

niet betaalt. Met de juiste verzekeringen kun

je dit oplossen...

08Zakelijke Bankrekening
Handig voor je boekhouding en de

belasting. Open een zakelijke bankrekening

voor je bedrijf...

09Een Brandguide
Elk bedrijf heeft een eigen vibe, tone of voice

en doelen. Leg die van jou vast in een

brandguide...

10Marketingplan
Marketing is alles wat je doet om te verkopen,

maak er wel een plan voor. Want zonder plan

geen geld...



BUSINES BASICS CURSUS

Start binnen 12 weken
je eigen bedrijf

Ook jij bent uitgenodigd!

Van 16 januari t/m 16 april 2023
Elke dinsdag van 19.00 tot 20.30

SCHRIJF JE NU IN!

www.buildmybusiness.nl

https://buildmybusiness.nl/business-basics/
https://buildmybusiness.nl/business-basics/
https://buildmybusiness.nl/business-basics/
https://buildmybusiness.nl/


DE INTRO

Tijd besparen 

OP JE NIEUWE BEDRIJF

STARTEN
Hello, Kaya-Quintana hier!

In 2009 liep ik de KVK uit, ready to go! Tot ik erachter kwam dat ik belangrijke

Business Basics miste. Ik verloor veel tijd aan uitzoeken hoe ondernemen werkt en wat

je ervoor nodig heb. Dat vond ik heel vervelend, want ik wilde gewoon gelijk aan de

bak.

Ruim dertien jaar later weet ik precies welke benodigdheden een startende

ondernemer goed kan gebruiken. Ik heb ze allemaal voor jou verzameld in deze

Business Basics guide. Zo kan ik je helpen met tijd besparen tijdens het opstarten van je

nieuwe bedrijf. Zodat je sneller zelfverzekerd en vanuit rust kunt ondernemen met alle

tools die je nodig hebt.

Let's do this!
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De 10
Business Basics voor
startende ondernemers
In deze guide vind je tien Business Basics die je echt nodig hebt voor je bedrijf. Het

zijn handige tools, services en producten die jou helpen bij het succesvol lanceren

van je bedrijf. Dankzij deze Business Basics weet je precies waar je mee bezig bent,

waardoor die eerste klanten binnenhalen een eitje is.

Een businessplan kun je zien als de blauwdruk van je bedrijf. Een 'levend' document

waarin staat wat je plannen zijn, hoe je die gaat uitvoeren en wat je ervoor nodig

hebt. Een businessplan kun je elk halfjaar aanpassen, zodat je de voortgang van je

bedrijf kunt bijhouden en optimaliseren voor winst.

Een aanbod kun je zien als een (digitaal) product, een service, bestemming of een

combinatie van deze drie. Dankzij jouw aanbod heb je iets dat je kunt verkopen aan

potentiële klanten. Kies voor een aanbod dat goed aansluit op je interesses, talenten

en vaardigheden zodat het verkopen leuk blijft.

01 Een Businessplan

Een Eigen Aanbod02
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In de eerste helft van 2022 zijn er 64.000 eenmanszaken gestopt. Hier zaten ook

veel ondernemers bij die slecht voorbereid waren. Mijn missie is jou laten zien hoe

je dit kunt voorkomen. Door de Business Basics zoek je van tevoren uit wat voor

jouw bedrijf werkt. Zo kun je vanaf de start zelfverzekerd klanten aantrekken.

Immers heb je alles goed geregeld waardoor je precies weet wat je doet:

succesvol ondernemen!

JE EIGEN BEDRIJF
Starten In 10 stappen

Vol rust, trots én zelfvertrouwen je bedrijf

starten? Yes please! Alhoewel de Business

Basics niet het meest sexy gedeelte van je

bedrijf vormen, zorgen ze er wel voor dat

je straks 'sexy' moves kunt maken. Zoals

jezelf een salaris uitbetalen, meer klanten

helpen en personeel aannemen. Regel nu

de Business Basics voor meer winst, vrije

tijd en plezier na de lancering!

BUSINESS BASICS
Zelfverzekerd starten

Een businessplan voor

een succesvol bedrijf

Een goed aanbod dat

bij je doelgroep past

Juridische zekerheid voor

conflicten en wanbetalers

Een marketingplan zodat je

voldoende kunt verkopen



Dankzij je businessplan en het vormgeven van je aanbod, weet je precies hoeveel

geld je nodig hebt om je bedrijf te starten. Startkapitaal is het geldbedrag dat je opzij

zet om o.a. benodigdheden te kopen. Denk aan apparatuur, een kantoor, inventaris,

educatie, personeel en een webshop.

Startkapitaal03

Met algemene voorwaarden kun je jouw bedrijf beschermen en klanten beter helpen.

Een juridische professional legt in de voorwaarden onder andere vast hoe je met

klachten en wanbetalers omgaat. De voorwaarden stuur je met offertes mee, zodat je

klant deze voor het tekenen kan inzien.

Algemene Voorwaarden04

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet voor

Nederlandse burgers. Een juridische professional kan je helpen om hiervoor een

privacy protocol op te stellen. Klanten hebben namelijk het recht om te weten hoe je

hun gegevens verwerkt en waar je die bewaard.

AVG en Privacy Protocol05



Belangrijke Termen En Begrippen
Good to know

Als startende ondernemer kom je soms nieuwe termen en begrippen tegen. Ik help je graag met

begrijpen wat ze betekenen, zodat je zelfverzekerd gesprekken kunt aangaan over je bedrijf.

Handig om te weten: ondernemen is een vak apart en je mag de tijd nemen om te leren. Het is

oké als je niet meteen alles weet, want een bedrijf starten is een proces. Dat je deze Business

Basics guide voor je neus hebt is al een heel goede stap.

Keep it up!
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EENMANSZAAK OMZET EN WINST

EEN VERDIENMODELZZP OF FREELANCE

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

BRANCHE

MARKETING EN VERKOOP

DE VERKOOPFASES

De meeste ondernemers starten met een

eenmanszaak. Als je bedrijf en de omzet groeit kun

je overstappen naar een besloten venootschap, ook

wel bekend als een bv.

Ondernemers met een eenmanszaak noemen

zichzelf o.a. Zelfstandige Zonder Personeel

(zzp'ers), freelancer of interimmer. Namen voor

(vaak) dezelfde type ondernemers.

MKB bedrijven hebben maximaal 250 werknemers

in dienst. Zo'n 99% van de bedrijven in Nederland

vallen in deze categorie, handig om te weten!

Een groep met bedrijven die een soortgelijk aanbod

verkopen. Het is voor verkoop handig om te weten

in welke branche jij onderneemt. Je ontdekt zo

makkelijk je concurrenten.

Klanten kunnen 3 tot 8 maanden doen over het

maken van een aankoop. Ontdek in dit artikel de

verkoopfases die je klanten doorlopen. Het is

normaal als je niet meteen veel verkoopt.

Je start altijd met marketing: alles wat je doet om te

verkopen. Denk aan promoten met advertenties op

social media. Het verkopen zelf vraagt om andere

vaardigheden en tools.

De manier waarop jij je aanbod verkoopt. Je kunt

bijvoorbeeld gewerkte uren factureren, losse

producten verkopen, abonnementen, pakketten of

projectprijzen hanteren.

Je omzet is al het geld dat je verdient. Daar moeten

je kosten, inclusief je salaris en je btw nog vanaf.

Wat je overhoudt is de winst. Daar mag je mee

doen wat je wil, yay!

https://youtu.be/6S_WFjxPOGk
https://buildmybusiness.nl/tarieven-op-je-website-vermelden-drie-opties/
https://buildmybusiness.nl/ontdek-de-verkoopfases-van-je-bedrijf/
https://buildmybusiness.nl/ontdek-de-verkoopfases-van-je-bedrijf/


In een offerte beschrijf je o.a. het aanbod, de prijzen en levertijden. Dankzij een

offerte kan de klant vooraf vrijblijvend bekijken wat ze wil kopen. Een geaccepteerde

offerte (met algemene voorwaarden) is ook een rechtsgeldige overeenkomst tussen

jou en de klant. Nu kun je aan de slag!

De offerte06

Verzekeringen kunnen je geld, tijd en stress besparen. Als basis kun je kiezen voor

een rechtsbijstandsverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en

incassobijstand. In combinatie met je offertes en algemene voorwaarden kun je met

deze verzekeringen jouw bedrijf én inkomsten beschermen.

Verzekeringen07

Een zakelijke bankrekening is niet verplicht maar wel een echte aanrader. Je kunt

hierdoor zakelijk van privé scheiden. Handig voor je boekhouder en de koppeling

met een passend boekhoudprogramma. Facturen en afschriften geef je een

professionele uitstraling met een bankrekening op bedrijfsnaam.

Zakelijke Bankrekening08



But Wait!
There's More!

Je bent aangekomen bij de laatste twee antwoorden, maar er is meer! In deze guide

vind je ook een handige checklist voor je nieuwe bedrijf. Zo kun je makkelijk en snel

achterhalen wat je al in huis hebt en welke tools je nog nodig hebt om je bedrijf te

starten. Work smarter, not harder!

In een brandguide beschrijf je de huisstijl van je bedrijf. Denk aan het logo, de

kleuren en lettertypes. Maar ook de tone of voice, ofwel hoe jouw bedrijf klinkt. Denk

aan vlot, zakelijk of juist warm en gezellig. Gebruik de guide om je zakelijke

communicatie overal hetzelfde neer te zetten voor branding.

Marketing is alles wat je doet om te verkopen. Om te voorkomen dat je geld verliest

aan marketingtools die niet werken, maak je een plan. Beschrijf aan wie je jouw

aanbod wil verkopen, wat je daarvoor nodig hebt, wat het kost en wanneer je

marketing inzet. Hierdoor kun je regelmatig meer verkopen.

09 Een Brandguide

Marketingplan10
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Keep
Building Your

Business

@buildmybusinessnl

https://instagram.com/buildmybusinessnl


Tijd besparen op je
eigen bedrijf starten
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"In 2009 liep ik vol energie de KVK uit, niet wetende

dat er veel op me af zou komen. Ik verloor veel tijd aan

uitzoeken hoe ondernemen werkt. Wat je ervoor nodig

hebt en waar je de juiste business tools kunt vinden.”

Ik dacht: ‘Dat kan beter!’ En zo is deze guide ontstaan. Uren googelen,

duizenden artikelen en boeken doorspitten kost veel tijd. En laten we eerlijk

zijn: vaak weet je daarna nog steeds niet wat je kunt doen om je bedrijf te

starten. Persoonlijk vond ik dat heel frustrerend, ik wilde gewoon lekker aan de

slag! Waarom krijg je er geen handleiding bij? Zucht…

Die handleiding vind je nu in de Business Basics cursus. Ik heb dertien jaar

ervaring in ondernemen in deze beknopte cursus verwerkt. Na het volgen van

de cursus heb je een sterke basis voor je bedrijf. Weet je precies waar je mee

bezig bent en kun je daardoor makkelijker je bedrijf laten groeien. Deze gratis

guide helpt je alvast op weg met een handige checklist.

Mijn doel is ervoor zorgen dat jij relaxed en trots je bedrijf start. Dat

je zelfverzekerd die eerste klanten kunt verwelkomen, omdat je

precies weet waar je mee bezig bent. Na de cursus heb je een

sterke basis waarmee je een bedrijf kunt starten. Of als je er al een

had, goed door te pakken op een manier die bij jou past. Dankzij

de Business Basics kun je makkelijker en sneller stappen nemen om

je bedrijf te laten groeien. Are you ready!?

JE EIGEN
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https://buildmybusiness.nl/business-basics/
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VOLG OP

INSTA

ONTDEK GRATIS BUSINESS TIPS

TERWIJL JE LUISTERT

BUILD MY BUSINESS

https://open.spotify.com/playlist/6reuuYaq69J5cS5mb8uIR6?si=4ecb63f8003544bf
https://open.spotify.com/playlist/6reuuYaq69J5cS5mb8uIR6?si=4ecb63f8003544bf
https://open.spotify.com/playlist/6reuuYaq69J5cS5mb8uIR6?si=ae33d262b42f4ba4
https://instagram.com/buildmybusinessnl
http://instagram.com/buildmybusinessnl


Een vak waarvoor je nieuwe vaardigheden onder de knie moet krijgen, naast alle

praktische zaken die je moet regelen. Je bent ongetwijfeld al heel goed in wat je doet,

maar het ondernemen zelf moet je ook nog kunnen.

Je hoeft jezelf dus niet als dom, stom of ongeschikt te bestempelen, als je het

ondernemerschap niet meteen onder de knie hebt. Je leerde ook niet binnen een dag

praten of rekenen. Je mag de tijd nemen om het ondernemen te leren. Haastige spoed

is zelden goed.

En ja, ik weet dat veel (startende) ondernemers druk van vrienden, familie en

voormalige collega’s ervaren. Soms geven ze je door al hun vragen en (ongevraagde)

adviezen het gevoel dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. Waak ervoor dat je hun

angst, niet jouw angst maakt.

Je bent niet aan het falen omdat je wat langer doet over die eerste klant binnenhalen. Je

bent niet dom omdat je boekhouden nog niet begrijpt. En het is niet raar dat je geen

idee hebt wat je aan het doen bent. Want ja, er is veel info over ondernemen, maar

elke onderneming ontwikkelt anders.

Gun jezelf de tijd om dit nieuwe vak te leren. Zolang jij het leuk vindt om te doen en er

(straks) een goed salaris uit kunt halen, ben jij mega succesvol!

Ja echt, het is een nieuw vak wat je moet leren. 

PAGINA 17

Ondernemen is een
vak apart



Business Basics ChecklistSterke start
Whoohoo, nu weet je wat de Business Basics zijn en hoe je een bedrijf kunt starten.

Als je deze elementen in huis hebt, kun je ze aanvullen met de onderstaande

business tools. Zodat je zelfverzekerd je eerste klanten kunt binnenhalen omdat je

weet dat alles klaarstaat.

Website - webshop Handelsnaam

Werkplek Registreren

BoekhoudingZakelijk adres

Telefoonnummer Een Kassa

Je website is je online kantoor, hier

kun je ook (digitale) producten

verkopen.

Bij de KVK geef je tijdens inschrijven

aan hoe je bedrijf heet. Bedenk een

vooraf een unieke handelsnaam.

Creëer een plek waar je rustig aan

je bedrijf kunt werken. Denk aan

een thuiskantoor of een flexplek.

Check voordat je je inschrijft bij de

KVK of je handelsnaam als social media

handle en als domein beschikbaar is.

Je adres moet voor klanten te vinden zijn.

Kies je privé of een zakelijk adres als je

liever niet je huisadres online vermeld.

Als ondernemer moet je btw betalen.

Zet op tijd je boekhouding op of vraag

een boekhouder om je te helpen.

Mogen klanten je bellen? Dan kan een

apart zakelijk nummer fijn zijn, zodat je niet

gestoord wordt als je vrij bent.

Bedenk hoe klanten je kunnen betalen.

Denk aan overschrijven, automatische

incasso, contact, pin of iDEAL?
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Kaya-Quintana

Extra
FREEBIES
Wist je dat ik een pagina vol met gratis business tools

heb gemaakt? Yes, op buildmybusiness.nl vind je

onder andere contentplannen, tutorial video's en een

sales funnel guide voor meer verkoop. Zo kun je op

een leuke manier kennis maken met mijn online

business school. En je bedrijf optimaliseren voor meer

winst, vrije tijd en plezier!

NAAR DE FREEBIES

https://buildmybusiness.nl/freebies/
https://buildmybusiness.nl/freebies/
https://buildmybusiness.nl/freebies/
https://buildmybusiness.nl/freebies/


Tijd Besparen Op Ondernemen
Short Cuts

Als ondernemer wil ik graag genieten van meer winst, plezier en vrije tijd. Ik ben daarom gek op

tijd besparen en handige short cuts voor mijn bedrijf. Hieronder vind je handige video's en

artikelen waarin je short cuts voor jouw bedrijf kunt vinden. Denk aan content, marketing,

ondernemen en business development. Met deze short cuts kan je tijd besparen op

ondernemen, want ik heb alles al voor je uitgezocht. Kijk, luister, lees en Build your Business!

Enjoy, Kaya-Quintana
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DE BUSINESS PODCAST JE UURTARIEF BEREKENEN

EEN MAILLIJST OPBOUWENJE EIGEN BEDRIJF STARTEN

NIEUWE KLANTEN

SAMEN CONTENT MAKEN

TARIEVEN OP JE WEBSITE

DE VERKOOPFASES

Leer terwijl je luistert. Want de afleveringen
van de Build my Business podcast zijn leuk om
te luisteren en bevatten veel business tips.

Op mijn blog vind je artikel gericht op het
starten van je eigen bedrijf. We nemen alle
Business Basics door voor een goede start.

Wil je services verkopen? Dan is een
stappenplan voor nieuwe klanten een
aanrader. Ontdek waar je op kunt letten.

In deze video ga je samen met mij content
maken voor je bedrijf. Dat gaat makkelijk en
snel met het gratis content pakket.

Klanten kunnen 3 tot 8 maanden doen over het
maken van een aankoop. Ontdek in dit artikel
de verkoopfases die je klanten doorgaan.

Is het een goed idee om je tarieven op je
website te zetten? En zo ja, welke klanten trek
je er dan mee aan? Ontdek het in dit artikel.

Ontdek hoe je makkelijk een maillijst opbouwt
voor je sales funnel met gratis tools. Inclusief
handige freebie tips.

Ga voor een uurtarief dat past bij jouw
ervaring, expertise en unieke situatie. Gebruik
mijn formule voor een winstgevend uurtarief. 

https://open.spotify.com/show/2e0VAuTzGADNoz7iuQ7R3c?si=db8e9a2873fe4b90
https://youtu.be/f7GK0HRN7xchttps:/open.spotify.com/show/2e0VAuTzGADNoz7iuQ7R3c?si=db8e9a2873fe4b90
https://buildmybusiness.nl/uurtarief-berekenen-als-ondernemer/
https://buildmybusiness.nl/zo-kun-je-makkelijk-een-maillijst-opbouwen/
https://buildmybusiness.nl/category/je-eigen-bedrijf-starten/
https://buildmybusiness.nl/category/je-eigen-bedrijf-starten/
https://buildmybusiness.nl/een-stappenplan-voor-nieuwe-klanten/
https://buildmybusiness.nl/een-stappenplan-voor-nieuwe-klanten/
https://youtu.be/hlby8xe2CQo
https://buildmybusiness.nl/tarieven-op-je-website-vermelden-drie-opties/
https://buildmybusiness.nl/ontdek-de-verkoopfases-van-je-bedrijf/


LET'S CHAT

Heb je toch nog een vraag
over een bedrijf starten?
No worries, je kunt mij altijd bereiken via info@buildmybusiness.nl of mij een bericht

sturen via Instagram @buildmybusinessnl. Wil je samen met mij je bedrijf starten of

leren hoe je door kunt pakken als je net begonnen bent?

Dan ben je van harte welkom bij de Business Basics cursus. Bekijk op

buildmybusiness.nl of de deuren open zijn of scoor een uitnodiging voor de

volgende opening.

Hello

https://buildmybusiness.nl/contact/
https://instagram.com/buildmybusinessnl
https://buildmybusiness.nl/business-basics/


Alles over de AVG ofwel privacywet

KVK Trendrapport augustus 2022

CBS statistieken gestopte bedrijven in 2022

Conjunctuurenqûete 2023

Factsheet zelfstandigen KVK

Dit Zijn De Bronnen Voor Deze Guide
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Dit Zijn De
Bronnen

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving
https://www.kvk.nl/download/0399%20KVK%20Trendrapport%20augustus%20WR_tcm109-508887.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/32/hoogste-aantal-bedrijfsopheffingen-sinds-2007-in-het-eerste-halfjaar
https://production.kvk-dop.bloomreach.cloud/site/binaries/content/documents/dop/webroot/coen/rapporten/conjunctuurenquete---derde-kwartaal-2022/conjunctuurenquete---derde-kwartaal-2022/dop:pdf
https://ondernemersplein.kvk.nl/factsheet-zelfstandigen/


Copyright
Notice©

Deze gratis Business Basics guide is een uitgave van Build my

Business. De guide is in 2022 ontwikkeld door Kaya-Quintana

Broekhuijsen om ondernemers te helpen bij het starten van hun

bedrijf. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm

of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever Build my Business.

Kaya-Quintana Broekhuijsen


