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10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

is project has been funded with support from the European
Commission. is publication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.
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Stap 1
Ik kan het!
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Motivatie, zelfvertrouwen, inspiratie
Een eigen bedrijf starten is hartstikke spannend. Het voelt een beetje als verliefd zijn; je
kunt aan niets anders meer denken en je ziet alles door een roze bril.
Je maakt plannen voor de toekomst en stelt alles in het werk om je doelen te bereiken,
niets is teveel. Je bent er van overtuigd dat je het kunt, je blaakt van zelfvertrouwen.
Dit gevoel van euforie is nodig om een nieuw project te starten. Het is ergens ook wel
te vergelijken met de geboorte van een kind. We voelen ons opgewonden en we zijn vol
hoopvolle verwachtingen voor de toekomst. Het is ook de tijd waarin je je droom gaat
uitwerken, een plaatje maakt van hoe je jouw toekomstige bedrijf in de toekomst ziet.
Aan de had van dit toekomstbeeld stel je een prioriteitenlijst op, met daarin alles wat
je echt belangrijk vindt en wat je motiveert om dit avontuur aan te gaan. Alle creaties
ontstaan in twee keer, in gedachten en in de werkelijkheid.

Stap 2
Een professional
worden
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Step 1 Ik kan het!
De eerste creatieve fase van een bedrijf is het moment
waarop je focust op alle details, al je talenten aanwendt
en je creativiteit zijn top bereikt. Je voelt je vastberaden
en optimistisch, in staat om elke tegenslag te overwinnen omdat je zelfvertrouwen hebt.
Als je deze oprechte passie voelt en vol enthousiasme
bent over jouw idee, dan laat je negatief commentaar
voor wat het is. Mensen kunnen je voor gek verklaren,
maar dat houdt je niet tegen. Vol vertrouwen ga je ook
moeilijkheden te lijf in de overtuiging dat jouw droom
kan uitkomen.
Dit is de ware geest van een ondernemer. De inspiratiebron om je dromen na te jagen en geloof in jezelf te hebben. De kracht om alles voor jouw doel opzij te zetten.
Als dit doel samenvalt met jouw doel voor het leven, dan
kun je het als je levensdoel beschouwen, je missie.
Dit is de overtuiging die nodig is om alle benodigde
stappen te nemen in het pad naar ondernemerschap, om
de energie te vinden om net zo lang duur te kunnen gaan
als nodig en toegewijd te zijn aan jouw bedrijf, welke
tegenslagen je ook te verwerken krijgt.
Maar in deze fase heb je ook een bepaalde nederigheid
nodig. Het vermogen om nederlagen te accepteren en te
leren van fouten. Ook is het goed om te leren herkennen
wanneer je hulp nodig hebt, en daar ook om vragen. Zo-

als overal geldt het ook voor het werken aan je internet
bedrijf: oefening baart kunst. Het is de manier om in de
volgende fase van je bedrijf te komen.
De belangrijkste eigenschappen die nodig zijn om een
eigen bedrijf te beginnen:

Geloof
Visie
Plannen
Zelfvertrouwen
Creativiteit
Optimisme
Enthousiasme en passie
Verlangen naar perfectie
Vastberadenheid
Toewijding
Doorzettingsvermogen
Nederigheid
Leervermogen

Al deze vaardigheden zijn nodig om aan een onderneming te beginnen. Sommige mensen hebben deze eigenschappen van nature, maar iedereen kan ze ontwikkelen
met oefening. Welke vaardigheden moet jij nog ontwikkelen? Je kan het!
Werken in de E-business kan een optie zijn voor mensen
die al langere tijd en om verschillende redenen werkeloos
zijn. Zeker voor mensen uit de volgende groepen is het
aantrekkelijk:
• Personen van middelbare leeftijd en jongvolwassenen
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die hun baan hebben verloren en niet opnieuw aan de
bak kunnen komen.
• Personen die in een lastige sociaal economische positie
verkeren.
• Gepensioneerde die nog altijd actief (willen) zijn.
• Vrouwen in de periode na hun bevalling
Zeker voor deze groep mensen is het goed om diepgaande kennis op te doen over wat het betekent te ondernemen.
Het proces om een ondernemer te worden leunt op drie
pijlers:
• Het zelfbewustzijn van de persoon
• De ontwikkeling van een idee, gebaseerd op een vraag
of behoefte
• Ideeën doorontwikkelen tot een project
Om als persoon uit te groeien tot ondernemer moet je
competenties kennis, techniek en vaardigheden ontwikkelen en opbouwen teneinde in staat te zijn een project
voor je te zien, het te plannen en uit te werken.
Om een e-business project op te starten moet je werken
aan de volgende factoren:
A. Persoonlijk autonomie
• Werk aan je zelfvertrouwen en eigenwaarde
• Werk aan je motivatie en de wil om uit te blinken
• Wees verantwoordelijk en accepteer de consequenties
van eigen handelen
• Werk zo efficiënt mogelijk
• Neem beslissingen en los problemen op
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Step 1 Ik kan het!
B. Leiderschap
• Werk aan je communicatie- en onderhandelvaardigheden
• Promoot en ondersteun teamwork
• Neem risico’s
• Toon energie en enthousiasme
• Beinvloed anderen op een positieve wijze
• Zorg voor betrokkenheid
C. Innovatie
• Begin aan nieuwe dingen op basis van eerder verkregen kennis
• Wees creatief in ideeën, processen en acties
• Zorg voor verandering en nieuw perspectief
• Plan en implementeer projecten
• Werk aan een toekomstvisie
D. Zakelijke vaardigheden
• Definieer doel en strategie voor je bedrijf
• Regel financiële zaken
• Regel de personeelszaken
• Ontwikkelen bedrijf gerelateerde activiteiten
• Maak gebruik van marketing- en communicatiestrategien
• Handel sociaal verantwoordelijk en ethisch
Vragen die je jezelf moet stellen voordat je aan een
e-business project begint:
Hoe zal mijn dagelijkse routine eruit gaan zien?
Een ondernemer zijn betekent dat je eigen baas bent.
Het is daarom goed om van tevoren grenzen te stellen

aan wanneer je wel of niet werkt. Voor sommigen kan
dit zeer prettig zijn, het geeft hen de vrijheid die ze altijd
al gewild hebben. Kun je echter niet met die vrijheid
omgaan, dan gaat dat ten koste van je productiviteit en
zelfs je privéleven. Veel ondernemers behouden daarom
dezelfde routine als toen ze nog voor een baas werkten.
Hoe zorg ik voor voldoende financiële middelen om mijn
bedrijf draaiende te houden?
Als je geen kapitaal hebt om je bedrijf mee op te starten,
is dit misschien niet de juiste tijd om er mee te beginnen. Je moet in dat opzicht realistisch zijn, zowel in je
business plan als je analyse. Heb je beschikking over de
benodigde middelen om een bedrijf te starten.
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Op wie kan ik rekenen?
De hulp en ondersteuning van vrienden en familie zin
essentieel. In het begin zul je veel obstakels tegenkomen
en moeilijke tijden doormaken. Tegelijkertijd kan het
nodig zijn om je relaties even op een laag pitje te zetten
omdat je tijd nodig hebt om je bedrijf op te starten, zeker
als je al je geld erin hebt gestoken. Dergelijke situaties
kun je maar het beste open en helder uitleggen. Om misverstanden te voorkomen en geen relaties te verpesten.
Relaties die je in moeilijk tijden weer hard nodig kunt
hebben.

Ben ik bereid om verschillende rollen te vertolken?
Alle begin is moeilijk, ook het opstarten van een bedrijf.
Dit betekent dat je meermaals bezig bent met taken
die niet het leukste zijn aan ondernemen: belastingen,
schoonmaken, fondsenwerving en onderhandelingen met
de bank. Het is goed om hier van bewust te zijn, want zolang je niet genoeg geld hebt om zaken uit te besteden,
zal het merendeel van deze taken op je eigen schouders
terecht komen.
Wat zijn mijn sterke en zwakke punten?
Zelfkennis helpt je bij het stellen van doelen wat betreft
je persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het bedrijf dat
je wilt beginnen. Het geeft je bovendien inzicht in welke
zaken je eventueel beter zou kunne uitbesteden mocht
de tijd daar rijp voor zijn.
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Een professional worden
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Werken of ondernemen
Succes betekent niet alleen maar je doel bereiken, de weg er naar toe is minstens zo belangrijk.
Ook het overwinnen van tegenslagen draagt bij aan het gevoel van succes. Op jonge leeftijd is het
nog lastig te bepalen wat succes inhoudt. Het draait dan meer om de vraag ‘Wat wil ik met mijn
leven?’.
Dat is een lastige vraag, ook als je al ouder bent. De meest veilige optie is meestal het populairst;
werken voor een gevestigd firma. Je bent een werknemer en werkt met andermans ideeën. Maar
je kunt ook met je eigen ideeën aan de slag. Een groot risico natuurlijk, maar soms een veel
betere keuze. Als ondernemer breng je je eigen idee, een ideaal zo je wilt, tot leven. Je gaat op
zoek naar kansen en neemt waar nodig risico’s; alles om jouw idee te transformeren naar een
levensvatbaar product. En dan gaat het soms om meer dan alleen geld verdienen, je wordt een
professional. Belangrijke eerste les: waar begin je?

Stap 3
Sluit je aan
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Step 2 Een professional worden
Het draait in deze eeuw allemaal om informatietechnologie (IT). De ondernemer zoekt naar die technologie
die zijn product het beste ondersteunt. Het soort zaken
waarin je alle mogelijke informatietechnologieën in verwerkt noemen we e-business. Op het eerste gezicht is het
niet moeilijk om in deze branche te ondernemen, immers,
het internet voorziet in alle middelen om onze doelen te
verwezenlijken. Een ding blijft echter altijd en overal hetzelfde, de mens achter het bedrijf: de ondernemer. Daar
kan en moet je aan blijven werken. In deze stap laten we
zien wat er nodig is om te zorgen dat je succesvol bent
en blijft. Of, zoals ook wel wordt gezegd: “Succes gaat
niet over wat je hebt, maar over wie je bent.”
1. Proactief
Ten eerste moet je proactief zijn. Hoe bereik je dit? Door
het heft in handen te nemen in je persoonlijke leven. Om
een goede ondernemer te worden moet je je eigen zaken
op orde hebben. Je kunt niet slagen als profesional en
ondernemer als je in je persoonlijke leven reactief bent.
Wat betekent dat? Als je reactief bent ben je negatief.
Dat zijn personen die opgeven als iets moeilijk wordt;
bij het kleinste risico een actie afblazen; een gebrek aan
kennis met nee afdoen. Het doel is dus om proactief te
worden in plaats van reactief.

Reactief
Er is niets aan te doen
Zo ben ik nu eenmaal
Ik kan het niet
Ik zou
Nee

Proactief
Wat zijn de mogelijkheden
Ik kan het anders aanpakken
Ik kies
Ik heb liever
Niets houd me tegen

In plaats van negatief te zijn, kun je beter veranderingen
aanvaarden en het beste uit iedere situatie proberen te
halen. In plaats van ‘nee’ te antwoorden kun je er beter
alles aan doen om het een ‘ja’ te maken. Dus ook als je
een idee hebt en ondernemer wilt worden; proactief handelen. Dat is de manier hoe een ondernemer moet (leren)
denken. Als ondernemer is het adagium: zeg noot nooit.
Dit betekent niet dat je overal ja op zegt, maar je maakt
overwogen keuzes en deinst niet terug voor risico’s.
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2. Georganiseerd
De volgende stap in het ondernemerschap is het ordenen
en organiseren van ideeën, en ze systematisch tot leven
brengen. Niemand wordt echter georganiseerd geboren.
Het is een eigenschap die je jezelf kunt aanleren met
wat hulpmiddelen. Maak je ook geen zorgen als je als
persoon niet georganiseerd bent, dat is anders. Het belangrijkste bij organiseren als ondernemer is de focus op
het doel en het delegeren van taken.
Waarom moet je georganiseerd zijn? Voor sommige mensen voelt het slechts als extra werk, dat niet direct iets
oplevert. Dat geeft weer stress en frustratie, omdat het
bedrijf niet groeit. Toch zal het organiseren van je bedrijf
op de lange termijn juist winst en minder werk opleveren.
Hoe? Hieronder volgen een paar tips om de organisatie
binnen je bedrijf op te zetten.
Fase 1. Verbind jezelf aan de missie en visie van je idee /
bedrijf
Wees bewust van waar jouw bedrijf voor staat, nu en in
de toekomst. Blijf altijd dicht bij dat idee.
Fase 2. Rolverdeling
Welke rol speelt wie in het bedrijf? Het kan dat iemand
meerdere rollen op zich neemt.
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Fase 3. Spoed versus belangrijk
Het is goed om van elke rol binnen het bedrijf een lijst te
maken die onder te verdelen is in ‘spoed – geen spoed’
en ‘belangrijk - niet belangrijk’. Normaliter begin je eerst
met deze rollen. Waarom? kijk zelf maar.

		Spoed		Geen spoed
Belangrijk
Crisis, druk,
Planning, visie, waar		deadlines
den, voorbereiding
Niet-belangrijk Onderbrekingen, Evaluatie activiteiten,
		onverwachte
trivialiteiten, tijdsver		vergaderingen spilling

Fase 4. Maak een checklist de hele week
Het belangrijkste van een georganiseerd bedrijf is de
focus op de visie en het doel. Zet het dus elke week weer
op de agenda. Maak een lijst met taken die gedaan en
bereikt moeten worden in een week. Doe dat voor elke
rol. Zorg ervoor dat uitstel geen afstel wordt.
Fase 5. Dag integriteit
In feite verdeel je de lijst van een hele week weer op
dagbasis. Maak een overzicht voor de dag en prioteer je
taken. Begin met de spoedzaken die niet zo belangrijk
ziin, etc. Ga na elke dag je checklist na, zijn alle taken
gedaan? Is het bereiken van je doel weer een stapje
dichterbij gekomen?

Fase 6. Evaluatie
De laatste fase, maar evenzo belangrijk. Kijk naar wat je
gedaan hebt, en wat je wilde doen. En wees dan eerlijk.
Kijk naar je eigen prestaties per dag/week en geef jezelf
stimuli. (hoe kan ik volgende keer meer bereiken?)
Als het je lukt om dit dagelijks of wekelijks te doen zul je
merken dat er meer regelmaat in je bedrijf (en persoonlijkheid) komt. Ook de verwachte groei is navenant.
3. Team Worker
Een onmisbare karakterisering voor de ondernemer is dat
hij/zij een teamspeler is. Als ondernemer moet je weten
wat het is om binnen een team te opereren en hoe je
een team naar succes kunt leiden. Teamwork is iets dat
plaatsvindt tussen twee of meer personen, waarbij actie
en gedrag elkaar beïnvloeden. Enkele aspecten die nodig
zijn voor goed teamwork:
• Duidelijke en begrijpelijke doelstellingen
• teamleden met nuttige vaardigheden
• Vertrouwen in elkaar
• Toewijding
• Goede communicatie
• Onderhandelings vaardigheden
• Leiderschap en ondersteuning
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Macht
- Delegeren
- Vertrouwen
- Vrij laten
Motivatie
- Prikkels
- Beloningen
- Erkenning
Ontwikkeling
- Middelen verstrekken
- Trainingen
- Talentontwikkeling
Leiderschap
- Doelen stellen
- Horizon verbreden
- Feedback

Dit zijn karakteristieken die je in jezelf of eventuele collega’s moet zoeken voor goed teamwork. De organisatie
van je bedrijf is een goede start, het helpt je bij het
stellen van doelen en functies voor elke rol, en bij het
delegeren van de taken. De volgende specificaties helpen
bij het verbeteren van teamwork.
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4. Probleemoplosser
We hebben het over teamwork gehad, toch zijn conflicten
nooit uit te sluiten. Een conflict noemen we het proces
waarbij de ene partij het gevoel heeft dat de andere
partij hem of haar (negatief) beïnvloed. Voor een ondernemer is het goed om te weten hoe je conflicten tussen
medewerkers kunt smoren. Om dit te kunnen doen moet
je weten hoe conflicten ontstaan, welke aanpak het beste
is en welke opties er zijn.

5. Beslisser
Als laatste is het belangrijk dat je weet hoe je beslissingen neemt. Een beslissing nemen is het proces waarbij
informatie wordt gewogen op basis van bruikbaarheid en
wat vervolgens de beste beslissing (actie) is met het oog
op de doelstelling van het bedrijf. Voor elke ondernemer
is het van groot belang om de juiste beslissingen te
nemen en dit te ontwikkelen. Hieronder een leidraad voor
bij het nemen van beslissingen:

Achtergrond: wat is er gebeurd?
Waarneming: Wat zijn beide kanten van het verhaal? Wat
gaat het conflict over?
Positionering: Wat hebben de partijen voor ‘belang’ bij
het conflict
Gedrag: hoe gedragen beiden partijen zich (in relatie tot
conflict)?
Oplossing: hoe kan het conflict opgelost worden? Moeten
het probleem gemeden worden, moeten beide partijen
verzoent worden of geholpen bij het inpassen van een
nieuw idee?
Resultaten: Wat zijn de positieve en negatieve resultaten
nadat het conflict is opgelost?

Ervaring van een situatie: de realisatie dat er een beslissing genomen moet worden
Probleemanalyse: bestudeer de situatie en verhelder deze
Doelstelling: Welke beslissing neem ik, en waarom? Wat
wil je bereiken.
Opties: Wat kun je allemaal uit kiezen?
Evaluatie: vergelijk de opties; wat zijn de risico’s, kosten,
hoeveel tijd etc.?
Keuzemoment: Als gevolg van de evaluatie maak je de
meest gunstige beslissing, in lijn met de doelstelling van
het bedrijf.
Implementatie: de keuze is gemaakt, nu maak je het
waar.

Het is belangrijk om een conflict te doorgronden, het is
jouw taak als ondernemer om te bemiddelen en met de
juiste oplossing te komen. Je kunt helpen het probleem
op te lossen door onderhandelingen of bemiddelingen, of
je gaat de achtergrond van het probleem te lijf door aanpassen te maken in de organisatie. Kijk bij de evaluatie
altijd hoe je soortgelijke conflicten kunt vermijden.

Na het lezen van deze stap mag je concluderen dat
iedereen ondernemer kan worden. Als je bereid bent het
risico te nemen, is een eigen bedrijf beginne helemaal
niet zo moeilijk. Zoals aan het begin deze stap al gesteld
werd, gaat he niet zozeer om wat je hebt, maar over
wie je bent. Door proactief te zijn en georganiseerd, een
leider, een probleemoplosser en een beslisser, ben je in
staat om een professional te worden.

E-Steps
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Internet en online communicatie
Sinds iedereen toegang heeft tot het in de jaren ’90 ontstane wereldwijde web (het
internet, www) is onze wereld drastisch veranderd. Het internet is het meest krachtige
communicatiemiddel dat de wereld ooit heeft gekend. De manier waarop mensen onderwijzen
en leren, kopen en verkopen, delen en samenwerken, vrienden ontmoeten en allerlei
problemen oplossen; het is allemaal anders geworden. Een leven zonder het internet is
nauwelijks nog voor te stellen. Om online je weg te vinden en je product digitaal verkrijgbaar
te maken volgen in deze stap handige tips en trucs.
• Wat is het internet?
• Hoe kom je op het internet
• Hoe registreer je een domeinnaam?
• Wat is web hosting?
• Wat is een email?
• Meer over online communicatie

Stap 4
Definieer
je product
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1. Wat is het internet?
Het internet is een wereldwijd netwerk van netwerken.
Het verbind miljoenen computers over de wereld en
stelt deze in staat met elkaar te communiceren zolang
beiden verbonden zijn met het internet. Volgens internet
statistieken waren er in december 2013 2.802.478.934
internet gebruikers, wat gelijk staat aan 39% van de
wereldbevolking.
Misschien heb je je wel eens afgevraagd wie de eigenaar
is van het internet? Feitelijk niemand, net zo goed als
geen enkele organisatie of persoon controle heeft over
het gehele internet. Het internet is in die zin meer
een concept dan een echte entiteit, en bestaat uit een
fysieke infrastructuur die netwerken verbind met andere
netwerken.
2. Hoe kom je op het internet
Voor iemand die dagelijks zijn browser opent is dat een
vrij voor de hand liggende vraag. Maar als je niet bekend
bent met het internet zul je wat basiskennis moeten
opdoen voordat je er mee aan de slag kunt.
Allereerst zal je computer aangesloten moeten zijn op
het internet via een zogenaamde provider, een leverancier
van internet. Er zijn verschillende providers waaruit je
kunt kiezen. Vraag vrienden of familie welke provider
het beste is voor in jouw regio. Vervolgens heb je een
browser nodig. Een browser is software waarmee je op
het Internet aan de slag kunt, zoals pagina’s bezoeken,
inloggen, e-mail ontvangen en verzenden. Er zijn veel verschillende browsers, beschikbaar voor ongeveer elk soort
computer. Browsers zijn gratis en zitten standaard op de
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computer bij aanschaf. De meest voorkomende browsers
zijn: Microsoft Internet Explorer, Google’s Chrome, Mozilla
Firefox en Apple’s Safari. De beschikbaarheid van een
browser is afhankelijk van het besturingssysteem van
je computer (bijvoorbeeld: Microsoft Windows, Linux,
Ubuntu, Mac OS).

browser websites vinden waarop je kunt checken of een
naam nog vrij is. Het kan voorkomen dat een naam al
bezet is met een bepaalde extensie (het einde van een
domeinnaam, bijvoorbeeld .nl). het is goed mogelijk dat
het met een andere extensie nog wel lukt, bijvoorbeeld
.com of .org.

3. Hoe registreer je een domeinnaam?
Als je een eigen bedrijf wilt beginnen heb je ook een
website nodig, met een domeinnaam, en web hosting.
Het registreren van een domeinnaam is de eerste stap
van je aanwezigheid op het internet. Een domeinnaam
is het adres van je bedrijf op internet. Het wordt ook
wel URL genoemd (Universal Resource Locator). Welke
naam je kiest is erg belangrijk, neem er dus de tijd voor
en denk er goed over na. Zoek een naam die past bij
je product en makkelijk te onthouden is. Een lange en
moeilijke naam is lastiger te onthouden en te spellen.
Soms is het gewoon het beste om de naam van je bedrijf
als domeinnaam te gebruiken.

Zorg er wel voor dat de extensie past bij het soort bedrijf
en website. Een extensie staat voor een specifiek gebruik.
Kies de juiste extensie voor bij jouw bedrijf. Zo is .com
het populairst, maar er zijn er meer, voor verschillende
doeleinden:

Voorbeeld:
1. Je hebt een reisbureau en de naam is Sunny Travel. In
dat geval kun je deze naam ook als domeinnaam kiezen,
de naam geeft duidelijk aan wat je doet: reizen verkopen.
2. Je hebt een schoenenwinkel en de naam is Sana. In
dat geval kun je beter het woord schoenen toevoegen
aan de domeinnaam. Je komt dan ook eerder naar boven
op zoekmachines, waar mensen het trefwoord schoenen
invullen.
Controleer of de domeinnaam vrij is. Je kunt via je

.info: informatieve sites
.org: niet commerciele en non-profit organisaties
.net: technische sites
.biz: zakelijke of commerciele sites, ook e-commerce
Je kun ook altijd de extensie van je eigen land kiezen.
Er zijn miljoenen geregistreerde domeinnamen, het is
daarom essentieel om een pakkende en goed te onthouden naam te kiezen. Als je een naam hebt bedacht probeer deze dan uit bij vrienden en kennissen. Kijk of hij bij
hen ook aanslaat.
Je kunt er voor kiezen om meerdere domeinnamen te
registreren, bijvoorbeeld met verschillende extensies.
Hiermee kun je voorkomen dat concurrenten met jouw
naam aan de haal gaan en weet je zeker dat klanten op
jouw site terechtkomen, ook al hebben ze de volledige
naam (de extensie) niet onthouden. Je kunt er ook voor
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kiezen om dit later te doen, als de zaken beginnen te
lopen. Je loopt dan wel de kans dat iemand anders
inmiddels een zelfde domeinnaam heeft geregistreerd.
Verschillende domeinnamen betekent overigens niet dat
je ook meerdere websites nodig hebt. Heel veel bedrijven
doen dit en laten de andere domeinnamen simpelweg
doorsturen (redirecting) naar de website.
4. Wat is web hosting?
Web hosting is een internetdienst die zorgt dat personen,
organisaties en bedrijven hun website toegankelijk kunnen maken voor het internet. Web hosts, ook wel Internet
Service Providers genomen, zijn bedrijven die tegen
betaling ruimte op een server (database) beschikbaar
stellen voor hun klanten. Je kunt het vergelijken met de
huur van een kantoor op een bedrijventerrein; Je huurt
een stukje ‘ruimte’ op het internet. En ook hier heb je een
adres, een precieze locatie op een server.
Veel web hosting aanbiedingen voor kleinere bedrijven
zijn gelijk. Om het juiste abonnement af te sluiten dat
het beste past bij jouw website beantwoord je de volgende vragen:
• Hoeveel ruimte heb ik nodig?
• Verwacht ik veel bezoekers?
• Heb ik een database nodig?
• Hoeveel email adres ga ik gebruiken?
• Met welke software wil ik mijn website bouwen?
Je kunt altijd met een basispakket beginnen en deze later zo nodig uitbreiden. In de meeste gevallen kun je ook
gewoon advies vragen aan het hosting bedrijf.

E-Steps
5. Wat is een E-mail?
E-mail staat voor elektronische mail (post). Een e-mail
is een brief die via het internet wordt verstuurd aan een
ontvanger. Om een e-mail te sturen of te ontvangen heb
je een uniek e-mail adres nodig. Dit adres bevat de gebruikersnaam en de domeinnaam van de gebruiker, welke
zonder spaties worden verbonden door het @ teken.
Je kunt een e-mail adres krijgen via een web host. Voor
het eerste gedeelte van het adres kun je je eigen naam
gebruiken (als deze vrij is) en voor het tweede gedeelte
– de domeinnaam – heb je twee opties. Je kunt een
e-mail service gebruiken van Google, Yahoo, Microsoft
of een andere provider via het Internet, of je gebruikt
de domeinnaam van je eigen website. In het geval van
e-mail zijn er tal van opties.
Tip: Als je een eigen bedrijf begint is het beter om de
domeinnaam van dat bedrijf te gebruiken. Providers als
Hotmail en Gmail worden meer voor privé correspondentie gebruikt.

6. Online communicatie
Mensen die niet online zijn, dus niet verbonden via het
internet, gebruiken verschillende manieren om met
elkaar te communiceren. Denk aan brieven versturen,
elkaar bellen en in het echt afspreken. Online communicatie is op hetzelfde principe gebaseerd. Afhankelijk van
de situatie telefoneer, chat of netwerk je online. Het is
tegenwoordig haast onmogelijk om zaken te doen zonder
online communicatie.
In dit hoofdstuk worden kort de verschillende soorten
online communicatie aan je uitgelegd. Het gebruik van
online communicatie voor marketing doeleinden wordt
uitgelegd in stap 9.

Enkele voordelen van e-mail:
• Het is snel; geadresseerden krijgen hun mail zodra ze
online gaan
• Het is veilig
• Het is goedkoop
• Je kunt documenten en foto’s in de mail bijvoegen
• Een mail kun je aan meerdere ontvangers sturen
• E-mail is perfect om snel en makkelijk informatie te
sturen. Met slechts een klik kun je van over de hele
wereld met elkaar in contact staan.
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Skype
Met Skype kun je door gebruik van een video
functie ‘in het echt’ (real time) praten en chatten met mensen. Zaken doen via Skype krijgt
zo een meer persoonlijk karakter. De meeste
diensten van Skype zijn gratis en makkelijk te
downloaden.

LinkedIn
LinkedIn is tekstgericht en zakelijk georiënteerd. Door een LinkedIn account aan te maken
kun je je zakelijk profiel weergeven en werken
aan de professionele netwerk. Via LinkedIn
heb je ook mogelijkheden om je product te
promoten.

Facebook
Facebook is een site om (sociaal) te netwerken
en erg makkelijk om online informatie en foto’s
te delen met vrienden en familie. Door een
bedrijfspagina op Facebook te openen kun je
makkelijk in contact komen met mensen die
interesse in jouw product kunnen hebben.
De communicatie met potentiele klanten is
eenvoudig, bovendien kunnen ze jouw pagina
‘liken’ (vind ik leuk) en jouw geplaatste post
lezen.
Het hebben van een Facebook account is
tegenwoordig haast net zo gebruikelijk als
e-mail. Het wordt min of meer van je verwacht
als je online actief bent. Veel websites hebben
functies van Facebook geïntegreerd in hun
eigen website. Zo kun je met je Facebook account inloggen op verschillende sites.

Twitter
Met Twitter kun je korte berichtjes sturen,
deze heten Tweets. Een tweet is een uiting van
het moment en kan naast tekst ook foto’s of
video’s bevatten.

E-Steps

Dropbox
Dropbox is een gratis dienst die je kunt
gebruiken om foto’s, documenten en video’s
te versturen en te delen. Het is handig bij het
verzenden van zware bestanden.
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Stap 4

Definieer je product
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Vraag en aanbod
Waarschijnlijk heb je jezelf de vraag weleens gesteld: Wat zou ik kunnen verkopen via het
internet? Iedereen die zich waagt aan het interntondernemen denkt daar over na, zeker als je
nog geen traditioneel bedrijf hebt. Om een goed verkopend product te vinden kun je de vraag
beter omdraaien: waar is veel vraag naar? Is er een markt (niche) voor een bepaald (speciaal)
product dat jij zou kunnen leveren.
Heb je reeds een product, dan moet je op zoek naar een afzetmarkt, een lastige taak. Bied
je echter iets aan waar veel vraag naar is wordt het a een stuk makkelijker. Het is dan een
kwestie van een aantrekkelijke website en zorgen dat mensen je kunnen vinden.

Stap 5
Laat van
je horen
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Step 4 Definieer je product
De afgelopen jaren is e-commerce (elektronische handel)
uitgegroeid tot een van de meest gebruikte middelen
om je boodschappen te doen. Ondanks de huidige economische situatie blijft de omzet van verkopen via e-commerce elk jaar stijgen.
Ook het aantal internet gebruikers blijft nog elk jaar
stijgen. Daardoor doen in Europa op dit moment van elke
100 inwoners 27 personen hun inkopen online. Deze cijfers laten zien dat online verkoop ook op zakelijk gebied
steeds meer kansen biedt.
Het is onmiskenbaar dat nieuwe technologieën (vooral de
meer gebruikersvriendelijke toegang tot het internet) een
doorgaande verandering teweeg brengen in de manier
waarop professionelen sectoren en bedrijven met elkaar
omgaan.
Markt voor e-commerce
Gezien het bovenstaande lijdt het geen twijfel dat
e-commerce perspectieven biedt voor mensen die op
eenvoudige wijze en zonder al te grote investeringen
een bedrijf willen beginnen. Met het steeds eenvoudiger
worden van de techniek en veranderende consumptiegewoonten is het vrij zeker dat e-commerce de toekomst
heeft, met name voor de kleine en middelgrote bedrijven
en zelfstandigen.
Zonder gelijk allemaal voorspellingen te doen - we hebben te maken met een zeer dynamische markt, die niet
alleen invloed heeft op specifieke economische kwesties,
maar ook hoe de technologie zelf zal evolueren – levert

een analyse van de afgelopen jaren niettemin een mogelijk scenario voor de komende jaren op.
1. Rekening houdend met hoe e-commerce zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in Europa, wordt geschat
dat in 2015 50% van de Europese bevolking hun boodschappen online zal doen.
2. Deze gegevens gaan uit van een groei van 20%. De toename van het consumentenvertrouwen, de toegankelijkheid tot internet en tekenen van een verbetering van
de economie maken aannemelijk dat de groei constant
zal blijven.
3. Vanuit de logistieke sector wordt aangegeven dat het
aantal pakketjes met producten vanuit het klein en
middenbedrijf, gespecialiseerd in e-commerce, de afgelopen jaren toegenomen is met 65%.
4. Vanaf 2015 wordt een toename van nieuwe sectoren
verwacht met een duidelijke stimulans voor de e-commerce.
5. In de VS wordt 10% van de e-commerce verkoop uitgevoerd met mobiele telefoons of tabletten. Deze apparaten krijgen geleidelijk een steeds groter marktaandeel
in Europa.
6. E-commerce zal in toenemende mate profiteren van de
ondersteuning van betalingen via de mobiele telefoon.

E-Steps
Waar liggen de kansen?
Een eerste goede kans is het richten op onontgonnen
markten. Een andere optie (die voor elke markt geldt) is
het verbeteren van het huidige aanbod. Op dit punt zijn
de mogelijkheden oneindig. Het is zaak om de concurrentie en haarzwakheden te onderzoeken. Op het gebied
van online business tellen heel veel factoren (winkelervaring, richtlijn betalingen en levering, informatie etc.)
Consequentie, creativiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden.
Met dit in het achterhoofd ontstaan er nieuwe mogelijkheden:
• Kies nieuwe business modellen
• Laat je producten aan waarde winnen door service
• Verbeter de ervaring van het kopen door continuïteit in
klantrelaties en verhoging van de toegevoegde waarde
van je product.
Dit laatste betekent dat je onderzoek doet naar wat
klanten kopen en naar aanleiding van suggesties je product(en) verbetert en uitbreidt.
Een online bedrijf opzetten hoeft niet veel te kosten.
Met een goede marketingstrategie en duidelijk vindbare
site kun je er voor zorgen dat bezoeken aan je website
toenemen.
Er is natuurlijk een oneindig aantal producten dat je via
internet kunt verkopen. Volg de trens op internet, wat
verkoopt en wat niet. Verkoop alleen producten waar je
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zelf achter staat, waar je iets mee hebt. Vervolgens komt
het alleen nog maar neer op hard en veel werken om je
online shop een succes te maken.
Onze leefstijl en koopgewoontes worden beïnvloed door
mode. Of we het nu willen of niet, we door vaak gedreven
door trends va de dag. Vanzelfsprekend werkt verkopen
via internet volgens dezelfde principes. Om een product
of dienst te beoordelen op zijn succes is het raadzaam
om gebruik te maken van de the Google Trends tool, een
eenvoudig meetinstrument om het potentieel en populariteit van je product te onderzoeken.
Belangrijk: Ga op zoek naar een groep mensen die interesse zou kunnen hebben voor jouw speciale product.
Vind uit wat ze (nog meer) willen en verkoop dat aan
ze. Er zijn honderden niche markten (groot, maar vooral
klein) waar je jouw product, of dat van anderen, kunt
verkopen. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, want het is
niet altijd eenvoudig om een niche markt te vinden die
ook nog wat oplevert.
Verschillende business modellen op het internet
Maak en verkoop je eigen product(en) via je eigen website
Neem deel aan een affiliatie programma, wat betekent
dat je producten gaat verkopen die door anderen zijn
ontwikkeld.
Momenteel zijn er verschillende digitale producten
(zoals e-books en software), die worden verkocht met

E-Steps

Doorverkoop recht. Dit betekent dat je deze producten na
aankoop mag doorverkopen. Je mag er in principe alles
mee doen, aangezien je na aankoop geen commissie
meer hoeft te betalen.

te doen. Je hebt het product vanaf het begin en je verdient commissie met elke verkoop, met een uitzondering:
je bent geen tijd en geld kwijt met de infrastructuur van
je bedrijf.

Wat verkoopt het beste via internet?

Materiele goederen
Deze vormen een wat grotere complicatie gezien deze
opgeslagen, geleverd en het hele proces door in de gaten
gehouden moeten worden. Er zijn grotere kosten mee
gemoeid dan bij bovenstaande opties, minder producten
voorradig en dus minder opbrengst.

• Software en videospelletjes
Direct te downloaden vanaf het internet; geen tussenpersonen, lagere kosten en daardoor aantrekkelijk voor de
consument, gezien het in enkele minuten aan te schaffen
is onder het huis te verlaten.
Informatieve producten
Dit betreft de verkoop van specialistische informatie:
als je het goed aanpakt is dit een van de beste verdienmodellen van het moment. De informatie kan verstrekt
worden in de vorm van een e-book dat te downloaden is
via de site door een inlog of via de mail.
Consult en advies
Het is aan te raden om te werken binnen specifieke onderwerpen waar een niche markt voor is.
Onthoud dat je werkt op basis van:
• Vertrouwen
• Kennis, je weet meer en wordt daarom gezien als expert.

Concluderend kunnen we zeggen dat de producten die
het meest opleveren, met praktisch geen kosten de
volgende zijn:
• Digitale producten
• Zelf ontwikkeld producten
• Producent met rechten voor doorverkoop
Met deze producten zijn alle verkopen winst. Enige wat
overblijft zijn de kosten van het onderhoud aan de website.
Ten slotte een belangrijke laatste factor die onze aandacht vereist, is ons product zelf. Deze moet van hoge
kwaliteit zijn om garantie te kunnen geven en te zorgen

Affiliatie programma’s
Als je geen eigen producten hebt of bezig bent met de
ontwikkeling ervan, is het goed om eerst wat ervaring op

< INDEX >

Step 4 Definieer je product
dat het aantal teruggestuurde producten tot een minimum beperkt blijft. Garantie is eigenlijk verplicht al je
geloofwaardig via het internet wil verkopen.
Momenteel de meest gunstige sectoren voor internet
verkoop
• Vervoerstickets
• Reserveringen voor Hotels/accommodaties
• Concertkaarten
• Mode
• Spelletjes en speelgoed
• Sieraden en horloges
• Steeds meer mensen kopen ook telefonie- en internetdiensten online

E-Steps

Producten met grootste groei verwachting op
de korte termijn
Mode items
Vlieg/treintickets
Technologie
Concertkaarten
Tweedehands artikelen
Cd’s en boeken
Restaurants
Computer applicaties
Films en videospelletjes
Trainingen

Profiel van de internet koper
Het is interessant om de achtergrond te weten van personen die via het internet inkopen doen:
• Reserveringen voor hotels / overnachtingen: jongvolwassenen tussen de 25-34, wonend in stedelijk gebied
en hoger inkomen.
• Kleding, accessoires en sportproducten: jonge vrouwen
(tot 34 jaar), middenklassers in zowel stedelijk als
agrarisch gebied.
• Boeken, magazines en kranten: jongvolwassenen tussen de 25-34, ouderen boven de 65, midden en hogere
klasse
• Internet- en telefoondiensten: Jonge mannen tussen
de 25 – 34, bewoners in stedelijk en agrarisch gebied,
midden en hogere klasse.
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Laat van je horen

E-Steps

Netwerken en communicatie
Netwerken gaat over interactie tussen mensen en het zoeken naar wederzijds voordeel.
Door te netwerken kun je geholpen worden bij het opzetten van nieuwe projecten of bij de
groei van bestaande. Netwerken is ook een handige en goedkope manier om investeerders,
klanten, personeel, leveranciers of zakenpartners te vinden. Er zijn verschillende manieren
om te netwerken. Je kunt het oog in oog doen tijdens sociale bijeenkomsten, conferenties
of brancheorganisaties. Maar het kan ook online, door gebruik te maken van sites als
LinkedIn en Facebook. Hoe meer verschillende manieren je hanteer, hoe meer werk er uit
voort zal komen. Toch veel mensen zich wat ongemakkelijk bij netwerken. De enige remedie
hiertegen is oefening. Hoe meer je het doet hoe beter je er in wordt. In deze stap vind je meer
informatie over hoe je netwerken kunt inzetten voor jouw zaken.

Stap 6
Wat kun
je verwachten
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Kansen voor netwerken
Als je een klein bedrijfje runt kan netwerken een goedkope manier zijn om je bedrijf te promoten. Door te
netwerken kun je nieuwe kansen ontdekken, een klantenbestand opbouwen en nieuwe leveranciers of medewerkers vinden. Je kunt zo ook investeerders of partners
ontmoeten. Zeker als je vanuit huis werkt kan netwerken
uitkomst bieden, het brengt je in aanraking met collega’s
en kan oplossing bieden die mogelijk ontstaan door
isolatie. De mogelijkheden voor netwerken zijn divers en
blijven veranderen. Het is raadzaam uit te zoeken wat het
aanbod is om te vinden wat bij je past.
Conferenties en evenementen
Maak er een gewoonte van om regelmatig conferenties te
bezoeken. Je kunt ook zelf een conferentie of evenement
organiseren.
Zakelijke contacten
Als je het te druk hebt om regelmatig een bijeenkomsten
te kunne bezoeken, probeer dan een relatie aan te knopen met 3 of 4 sleutelfiguren in jouw werkveld. Denk aan
contacten die met gelijke uitdagingen te kampen hebben
en hoe je elkaar kunt helpen.
Brancheorganisaties
Het is goed om aan netwerkgroepen mee te doen die
worden georganiseerd door brancheorganisaties. Door
hier aan mee te doen blijf je op de hoogte van de veranderingen in jouw werkveld en houd je contacten op peil.

Netwerkgroepen
Door mee te doen aan netwerkgroepen heb je de mogelijkheid om mensen van verschillende achtergronden te
ontmoeten. Neem hiervoor contact op met je brancheorganisatie of zakelijke contacten. Je kunt ook op internet
zoeken naar een geschikte groep.
Online netwerken
Online netwerken via sociale media (zoals Facebook en
LinkedIn) is een handige manier om een netwerk op te
bouwen (met vergelijkbare bedrijven en brancheorganisaties) en contacten warm te houden. Je kunt je ook
aanmelden voor online nieuwsbrieven en op die manier
op de hoogte blijven van evenementen. Je kunt ook zelf
een nieuwsbrief beginnen om klanten, leveranciers en
andere contacten op de hoogte te houden van jouw activiteiten en ze uit te nodigen voor evenementen. Let met
het versturen van e-mails erop dat je geen spam wetten
overtreedt.
Persoonlijke contacten en sociale bijeenkomsten
Netwerken door gebruik te maken van vrienden en
familie kan een goede manier zijn om sterke zakelijke
contacten op te bouwen. Je kunt altijd eind tegenkomen
die jou kan helpen, of andersom.
Plan het netwerken
Plan netwerken in en besteedt er tijd en geld aan. Het
is soms beter om geld te spenderen aan netwerken dan
aan advertenties. Netwerken is een stuk persoonlijker.

E-Steps
Prioriteer je tijd
Zet al je werkzaamheden op een rij en zoek uit hoeveel
tijd je kan vrijmaken voor netwerken. Door er tijd voor te
reserveren wordt het netwerken aangenamer en voel je
minder druk.
Over je werk praten
Het is raadzaam om na te denken over wat je wilt zeggen
over je werk voordat je naar een netwerk bijeenkomst
gaat. Doe onderzoek naar de mensen die je wilt ontmoeten en zorg dat je voorbereid bent op een gesprek. Een
goede voorbereiding vermindert de zenuwen. Je hoeft
niet alles precies te onthouden, zorg er voor dat je een
paar sleutelwoorden paraat hebt en oefen het uitspreken
ervan.
Onthoudt dat mensen die naar jouw verhaal luisterne,
ook zelf graag iets willen vertellen. Toon altijd in interesse in de ander voordat je een gesprek afsluit.
Visitekaartjes
Heb altijd visitekaartjes bij de hand. Deze kun je aan de
mensen geven met wie je over je werk praat. Zorg er voor
dat de uitstraling past bij jouw bedrijf en dat alle nodig
informatie er op staat, inclusief email en website adres.
Het heeft veel meer zin om een kaartje te geven aan
iemand met wie je gesproken hebt en die over je bedrijf
weet, dan lukraak kaartjes uit te delen aan onbekenden.
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Vervolg gesprekken
Het is belangrijk om kort na een eerste gesprek weer
contact op te nemen met personen, zo blijf je vers in
gedachten. Maak altijd beloftes waar, of nu om een
belletje of speciale prijs gaat. Houd geregeld contact met
mensen die je ontmoet hebt om je netwerk uit te breiden.
Leg een database aan
Het is aan te raden om een database met al je contacten
erin aan te leggen, inclusief gegevens over waar je hen
ontmoet hebt en wat ze doen. Door deze goed bij te houden ben je altijd op de hoogte. Dit kan handig zijn om
nieuwe mogelijkheden te ontdekken en het ontwikkelen
van je zakenrelaties.
Online vervolggesprekken
Als je besluit om contact met iemand te houden via
bijvoorbeeld LinkedIn, probeer dan altijd een persoonlijke
boodschap aan het contact mee te geven. Bijvoorbeeld
waar je elkaar van kent over waar jullie over gesproken
hebben. Via je nieuwsbrief kun je algemene informatie
kwijt ver jouw bedrijf. Nogmaals, let bij het versturen van
e-mails op dat je geen spam wetten overtreedt.

E-Steps

Haal het beste uit netwerken
Het is normaal om je een beetje gespannen te voelen
over netwerken, maar het hoeft helemaal niet zo moeilijk
te zijn. Netwerk is eigenlijk niet meer dan jezelf voorstellen aan iemand die een vergelijkbaar bedrijf heeft als jij,
of die iemand kent die jou kan helpen. Probeer daarom
te ontspannen en wees jezelf – zo zal je er meer van
kunne genieten. Mensen waarderen het om met iemand
te praten die oprecht is, dit kan helpen om vertrouwen te
winnen en een relatie op te bouwen.
Als je eenmaal meer vertrouwen hebt is het goed om je
netwerk activiteiten uit breiden. Een groter netwerk biedt
meer kansen. Zo zal een bloemist die enkel met andere
bloemisten praat niet snel in contact komen met een
hoteleigenaar, bruiloftsplanner of evenementenbureaus.
Als je tegen problemen oploopt, kun je hulp vragen van
je netwerk. Je contacten kunnen tegen dezelfde problemen zijn opgelopen en kunnen je misschien van advies
voorzien. Je kunt op die manier ook anderen weer helpen
en zo je relaties versterken.
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Wat kun je verwachten		
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Strategie en planning
In de voorgaande stappen is duidelijk geworden dat een idee ook werkelijk een professie kan
worden. Je hebt geleerd dat er potentiele klanten zijn met een specifieke vraag, of waar je een
vraag voor kunt creëren. Als onderzoek en enquêtes uitwijzen dat een idee levensvatbaar is,
begint de volgende stap. Om ook de economische haalbaarheid van een project te analyseren
is het van belang om kennis op te doen over bedrijfsvoering. Ofwel, een beeld vormen van
de verschillende bedrijfsprocessen. Als ondernemer ben je immers verantwoordelijk voor
werkzaamheden:
• Administratief beheer
• Marketing (verkoop en reclame)
• Productie (hart van het bedrijf)

Stap 7
Geldzaken
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Als ondernemer heb je verschillende verplichtingen. Je
moet zorgen voor een bepaalde mate van winstgevendheid om het voortbestaan van je bedrijf te verzekeren en
het te laten groeien, de regels naleven en aan alle sociale
en fiscale verplichtingen voldoen.
Winst maken

Dashboards
Indicatoren

Respecteer de regelgeving
Lever sociale en fiscal
verklaringen

Sociaal
Fiscaal

Een eigen bedrijf beginnen vergt veel tijd. Het is erg
moeilijk, zeg maar onmogelijk, om alles alleen te doen.
Het is daarom goed om te bedenken welke taken je zelf
gaat uitvoeren en welke je uitbesteedt. Je kunt taken
uitbesteden omdat je er de tijd of kennis niet voor hebt.
Bedenk wat je zelf kunt doen om:

Activiteiten te
beheren

Producten / diensten
te produceren

Producten en werkwijze te controleren

Producten / diensten
te promoten

Besluit wat je aan anderen overlaat, intern aan medewerkers of extern, aan een in te huren professional. Op
die manier kun je je volledig focussen op de kern van je
bedrijf en voldoen aan de verwachtingen van je klanten.
Je moet ten allen tijde de rol van manager blijven vervullen. Het is juist deze rol waarin je onderscheid maakt
tussen het regelen en uitbesteden van bepaalde zaken
en het aansturen van het bedrijf. Beperkingen op fiscaal
gebied bijvoorbeeld mogen nooit de verwachtingen van
jouw klanten beïnvloeden. Jouw kennis en kunde moet
naar voren komen in de originaliteit en kwaliteit van
je product. Laat het fiscale deel gewoon over aan een
specialist.
Je moet je je realiseren dat jij de beslissingen dient te
nemen. Dan pas voldoe je volledig aan je rol als manager.
Je accountant zal zich concentreren op:
• De leveranciers en rekeningen van de klant. Je kan
deze rekeningen doorgeven aan de accountant met de
frequentie die bij hem past (wekelijks of maandelijks)
• Loonstrookjes en voorbereiding van de sociale en fiscale periodieke aangiftes
• Uitslag van een tussentijdse financiële situatie en de
jaarrekening.
Jij kan je ondertussen concentreren op je bedrijf en de
gekozen werkwijze analyseren en door ontwikkelen. Het
is aan te raden om praktische productspecificaties te
ontwikkelen. Deze kunnen worden gemaakt op basis van
je observatie.
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Ze kunnen helpen om:
• De prestaties van de producten te controleren
• Het productieproces (of het prestatieproces) meten,
zoals de uitvoeringstijd, de gebruikte materialen, verbruiksgoederen, enz.
Naast het productieproces ben je ook nog ben je ook
verantwoordelijk voor een andere taak.
Dit is de beheersing van de budgeten. Door dit te doen
zal je de winstgevendheid van je bedrijf kunnen controleren. Het zal ook helpen om cash flow problemen te
voorkomen. Je moet eerst alle verwachte budgeten voor
elk van de verwachte uitgaven (reizen, huur, reclame,
telefoon, boekhoudkundige kosten, etc.) beoordelen. Al
deze geraamde uitgaven moeten in overeenstemming zijn
met je doel van de omzet.
Met andere woorden moeten de geraamde uitgaven
onder de totale jaaromzet blijven. Je moet elke uitgave
toevoegen aan de totale kosten van een bepaald type.
Dan zal je in staat zijn om de kosten te vergelijken om
het bedrag van je uitgaven niet te overschrijden.

annual
turnover

projected
expences
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Step 6 Wat kun je verwachten		
Laten we een voorbeeld nemen.
Ons voorbeeld is een jonge vrouw die een passie heeft
voor handgemaakte accessoires, gemaakt van gerecyclede producten. Ze wil hier een winstgevend bedrijf van
maken. Tot nu toe maakte ze producten van afgedankte
voorwerpen. Met haar artistieke en vakkundige kwaliteiten wist ze steeds weer iets unieks te produceren. Haar
grootste uitdaging is niet zozeer het werk, maar hoe haar
producten een breed publiek kunnen bereiken.
Zoals in de vorige stappen te lezen is, moet de ondernemer een marktonderzoek uitvoeren om te onderzoeken of
er een klantenkring bestaat voor het product.
De jonge vrouw uit ons voorbeeld heeft dit op een slimme manier gecombineerd met het geven van workshops.
Mensen maken op die manier kennis met haar bedrijf en
producten en leren door het prodtcieproces haar werk op
waarde te schatten. Deze zogenaamde testperiode, die
zeer positeif verliep, gaf de vrouw het vertrouwen om de
markt op te gaan met haar product. Bovendien was het
geven van workshops zo inspirerend dat het haar nieuwe
ideeen en producten oplverde. Niest stond haar toen
meer in de weg om van haar passie een bedrijf te maken.

E-Steps

Bepaal de geraamde uitgaven:
Onze toekomstige onderneemster moest zichzelf in een
operationele situatie plaatsen om het proces van een
werkend bedrijf te kunnen analyseren.
• “Wat moet ik allemaal doen voor zowel de productie
als de verkoop van mijn eindproduct?”
• “Als ik dit proces duidelijk en gedetailleerd krijg, dan
pas kan ik bepalen wat voor grondstoffen ik nodig heb
en wat mijn bedrijfskosten zullen zijn.”

Zoals eerder gezien, wordt een project economisch rendabel wanneer de verkoopactiviteiten genoeg genereren
om alle kosten van het bedrijf te dekken. Om te voorkomen dat je meer kosten maakt dan de verwachte omzet
is het noodzakelijk om een begroting te maken van al je
toekomstige uitgaven.
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Stap 7
Geldzaken

E-Steps

Fondsen, financiering en belastingen
Wanneer je er van overtuigd bent dat jouw idee en bijbehorend plan (stap 6) levensvatbaar
zijn, ben je klaar om op zoek te gaan naar geldschieters. Probeer een gebrek aan
enthousiasme of afwijzing niet persoonlijk op te vatten. Er is altijd ruimte voor onderhandeling
en bij een afwijzing zijn er altijd nog voldoende andere potentiele financiers. Denk maar zo: bij
een afwijzing mist de geldschieter een goede deal. Ga gewoon door, maar negeer de eventuele
kanttekeningen van de afwijzende partij niet. Ze kunnen je helpen om je nog beter voor te
bereiden op je volgende gesprek.

Stap 8
Online
gaan!
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Step 7 Geldzaken
Financiering
Elk Europees land heeft financiële ondersteuningsmogelijkheden, vaak vergelijkbaar van opzet. Om hier gebruik
van te kunnen maken moet je in contact staan met de organisaties die informatie verstrekken over de verschillende
mogelijkheden. Denk hierbij aan organisaties als de Kamer
van Koophandel, gemeentelijke diensten en/of instellingen
en brancheorganisaties.
Voor de volledigheid hier een paar mogelijkheden voor
financiering (bron www.ondernemersplein.nl):
• Een lening bij de bank. Je leent een bedrag dat nodig is
voor de onderneming en betaalt dit vervolgens gespreid
terug over een vastgestelde periode, verhoogd met een
vaste of variabele rente.
• Eigen geld, een pand, debiteurenbeheer, voorraadoptimalisatie, etc.
• Europese, landelijke, provinciale, regionale, gemeentelijke subsidies en regelingen.
• Microfinanciering, crowdfunding, leasing, etc.
Je kunt in eerste instantie contact opnemen met financiers om de mogelijkheden te bespreken. Je moet een
ondernemingsplan maken om te kunnen beoordelen
hoeveel geld er nodig is om alle kosten te dekken. In dit
ondernemingsplan beschrijf je de nodige middelen, zoals
investeringen in apparatuur, werk of een borg voor het
huren van een pand. Voordat je met het productieproces
begint moet de financiering rond zijn.
De dekking van het ‘nodige werkkapitaal’ vertegenwoordigt de hoeveelheid geld die beschikbaar moet blijven om
hiaatbetalingen tussen klanten en leveranciers te kunnen

E-Steps

dekken. Het ‘nodige werkkapitaal’ kan ook de kosten van
het opbouwen van een voorraad dekken (indien nodig).

Het is nodig om deze criteria te kennen om je doelgroep
beter te kunnen benaderen.

Als bekend is over hoeveel kapitaal je moet beschikken
moet je op zoek naar middelen om dit bedrag te dekken.
Dit kunnen verschillende soorten middelen zijn. Onder
deze middelen kunnen ook voordelen die aan het het
einde van het jaar behaald zijn gerekend worden (exclusief
afschrijvingen). Dit is uw cash flow.

Onderhandelen met sponsors
Nadat je een ondernemingsplan hebt gemaakt moet je een
samenvatting van je project schrijven. Dit houdt in:

Het wordt aanbevolen om een driejarig financieringsplan
te schrijven om een middellange termijn zichtbaar te
maken. De bank zal dit waarderen. Door dit plan, kan de
bank:
• zien hoe toegewijd je bent in het verzamelen van middelen
• ervoor zorgen dat je cash flow het benodigde werkkapitaal dekt
De financieringsmiddelen kunnen verschillend zijn, afhankelijk van de aard van de behoeften. De criteria worden
bepaald:
• Door het niveau van het risico te bepalen (met betrekking tot uw branche, uw vaardigheidsniveau, etc ...)
• Door het niveau van je eigen financiële inzet
• Door de garanties die je kan geven
• Door de complexiteit van de regelgeving
• Door ethiek
• Door het sociale karakter van een project
• Door je eigen sociale situatie
• Door een vereiste ‘return on investment’
• Door de kern van je onderneming, gekoppeld aan passie
en innovativiteit, uitgedrukt door je ontwikkelingsplan.

Het aanbod
- Wat voor soort activiteit?
- Wat is je aanbod (product of dienst)?
- Wat zijn de vooruitzichten?
De markt
- Wie is het doel voor jouw product of dienst?
- Wat is de omvang van de potentiële markt?
- Wat zijn je voordelen ten opzichte van concurrenten?
- Voor welke methode van distributie heb je gekozen?
Het bedrijf
- Wie zijn de oprichters?
- Wat is de juridische structuur?
- Door wie of welke organisatie kan je worden aanbevolen
(netwerk ter ondersteuning van de creatie, competitie,
zakelijk leider ....)?
- Waar sta je in het proces van jouw project (start-up,
prototype, onderzoek en ontwikkeling)?
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Deze samenvatting kan van belang zijn voor eventuele
financiële partners. Door inzicht te geven in de meest essentiële onderdelen van jouw onderneming, kun je financiers prikkelen om meer over jouw project te willen weten.
Deze samenvatting moet consistente gegevens bevatten.
Onderhandelingen beheren
Het financieringsplan dat je eerder hebt gemaakt komt nu
van pas bij de onderhandelingen. Als je aanzienlijke groei
van het bedrijf verwacht, dan dien je een gefaseerd ontwikkelingsplan te maken. Dit kan voor eventuele financiële
partners als een garantie worden beschouwd.
Laten we nog eens kijken naar het voorbeeld uit stap 6, de
jonge vrouw die een bedrijf voor productie en verkoop van
producten van gerecyclede materialen heeft opgericht.
Haar activiteiten zijn gegroeid en ze moet nu machines
kopen om haar klanten binnen een redelijke termijn van
producten te kunnen voorzien. Aanvankelijk weigerden de
gecontacteerde banken haar steun te geven. De fabrikanten van de machines hebben haar vervolgens aangeboden
om bij te dragen aan de financiering. Dankzij dit aanbod,
was ze in staat banken te overtuigen om deel te nemen
aan een co-financiering.

Bron voor een mogelijke financiële: Crowdfunding
Crowdfunding is tegenwoordig heel gewoon en bijzonder
geschikt voor e-commerce projecten.
Crowdfunding is een financieringsmechanisme om fondsen
te werven bij een breed publiek. Crowdfunding gebeurt
meestal via het internet. Het is een alternatieve manier van
financiering, werkend via sociale netwerken.

Als je jouw eerste financieringsplan moet wijzigen, is het
aan te raden dit tijdig te communiceren met jouw financiers. Dit zal het vertrouwen versterken.
Een bedrijf is een bron van waarde. Om waarde te creëren
moet je het intellectueel kapitaal behouden. Dit bestaat
uit:

Meestal leggen een groot aantal beleggers kleine hoeveelheden in om zo een aanzienlijk bedrag te bereiken teneinde het
voorgestelde project te kunnen financieren. Crowdfunding is
mogelijk ongeacht de aannemer-status.
Het succes van een Crowdfunding inzamelingsactie hangt af
van de volgende punten:
• Het benodigde bedrag / maak duidelijk hoeveel er nodig is
• Communicatie / duidelijke product presentatie (schriftelijk), vanuit je netwerk een community creëren
• Het schema / begindatum en de duur van je crowdfund
actie goed bepalen
• Keuze van het juiste platform om de actie uit te voeren

Creëren van waarde
Klanten kapitaal

Relationeel
kapitaal

Intellectueel
kapitaal

Structureel
kapitaal

Menselijk vermogen

UITVOERING EN TOEZICHT OP HET FINANCIERINGSPLAN
Een financieel plan is nooit definitief en kan veranderd worden als gevolg van:
• De grillen van de markt
• De groei van het bedrijf
• Professionele kansen
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Immaterieel kapitaal

Financiering
- Wat is je verwachte netto-inkomsten?
- Hoeveel kan je project produceren voor uw potentiële
partners?
- Wat zijn je eigen financiële bijdragen?
- Wat zijn je financiële behoeften?
- Wat zijn je doelen en ambities voor de komende 3 jaar?

E-Steps

Step 7 Geldzaken
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Financiers zijn een integraal onderdeel van dit immaterieel kapitaal.
Een project is vergelijkbaar met een tarwezaad. Het Business Plan is de grond die het zaad ontvangt. De zakelijk
leider is de boer en de fondsen zijn wijselijk verbruikte
energie. Tenslotte zal het graan het resultaat zijn van een
goede mix van al deze componenten.
BELASTINGEN
Elk land lid van de Europese Unie heeft specifieke sociale
en fiscale regelgeving. Deze voorschriften veranderen
door de jaren heen. Het is raadzaam om de controle van
de regels toe te vertrouwen aan een accountant. Het is
desondanks goed dat je door hem / haar op de hoogte
blijft over veranderingen van regelingen.
Kennis van de sociale en fiscale regelgeving stelt je in
staat om de juiste keuzes te maken en slimme beslissingen te nemen. Dit kan van invloed zijn voor:
• de omzet
• het resultaat
• de medewerkers
• bouw van kapitaal
• juridische structuur
• bedrijfsrisico’s
• uitvoering van het bedrijf
Deze keuzes worden gemaakt, zowel aan het begin als
tijdens het jaar.
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Stap 8
Online gaan!

E-Steps

Bouw en ontwerp van een website
Vanaf het moment dat je een domeinnaam voor de website van je bedrijf hebt geregistreerd
en een passende hosting hebt gevonden, hoef je nog maar een ding te doen: je website
bouwen! De eerste stap in het ontwikkelen van je website is nagaan hoe je deze gaat
gebruiken. In het geval van e-business zijn er twee manieren: of je ontwikkelt een site die
functioneert als webshop, waar je producten of diensten online verkoopt. Of je maakt van je
site een online showroom, wat betekent dat mensen jou eerst – meestal via de mail – moeten
benaderen als ze een product of dienst van je af willen nemen. Voordat je begint te bouwen
zijn er nog een paar vragen die beantwoord moeten worden. Welke vorm je ook kiest, je moet
je bedenken:
• Wat is de behoefte van mijn doelgroep?
• Hoe kan ik mijn doelgroep het beste bedienen?
• Hoe doet mijn concurrentie het?

Stap 9
Verkopen
via Internet
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Step 8 Online gaan!
Onderzoek
Voordat je daadwerkelijk je website gaat bouwen zijn er
nog een paar vragen die beantwoordt moeten worden:
• Wat heeft mijn doelgroep nodig?
• Hoe kan ik mijn doelgroep het beste bedienen?
• Wat doet de concurrentie?
De antwoorden op deze vragen bepalen mede hoe je jouw
website structureert en ontwerpt.
Voorbeelden
Optie 1: Je wilt geïmporteerd eten en drinken verkopen.
Deze artikelen zijn op voorraad en kunnen gemakkelijk
in verschillende aantallen worden besteld. In dit geval is
het het beste om jouw producten via een webshop aan de
man te brengen.
Optie 2: Je bent een kunstenaar en je ontwerpt decoraties
en/of gadgets, bijvoorbeeld kerst decoraties. Ieder ontwerp
dat je maakt is het resultaat van de speciale wensen en
ideeën van een klant. In dat geval is het beter om een
website te ontwikkelen waar je verschillende voorbeelden
op kunt zien en potentiele klanten er toe aanzet om jou te
mailen.
Ontwikkelen van je website
Je bent klaar met je onderzoek. Je weet wie je doelgroep
is en hoe deze het beste en het makkelijkst bedient kan
worden. Je hebt ook een goed beeld van je concurrenten
en hoe jij dingen beter kunt doen. Daarnaast heb je een
besluit genomen over hoe je jouw website wilt inzetten:
als webshop of als etalage van jouw werk. Nu moet je
beslissen wie jouw website gaat maken. Onthoud dat een
website aan de volgende criteria moet voldoen:

1. Aantrekkelijk ontwerp dat de aandacht trekt.
2. Makkelijke navigatie die je snel van pagina naar pagina
leidt.
3. Duidelijke structuur, zodat je makkelijk vindt wat je
zoekt.
Er zijn tal van manieren om een website te bouwen, vooral
afhankelijk van idee en budget: je kun het zelf doen of een
webbouwer inschakelen.
Zelf doen
Als je besluit om het zelf te doen zijn er drie mogelijkheden:
De eerste optie is om je site zelf te ‘schrijven’. Je moet
daarvoor wel de nodige kennis van de internettaal hebben,
zoals HTML. Je kunt hier veel over vinden op het internet.
Er zijn ook tal van cursussen en workshops die je kunt
volgen over het bouwen van websites.
De tweede optie is om gebruik te maken van een platform
dat vrije weblog software gebruikt. Dit zijn kant en klare
software pakketten die gebruikers zonder enige technische
kennis stelt om ontwerp en functionaliteiten aan te passen
naar eigen smaak en wensen.
Voordeel van deze optie zijn de verschillende mogelijkheden. Je kunt dan kiezen voor opties als artikel- en/of ordermanagement en verschillende betalingsmogelijkheden,
en dat allemaal zeer gebruiksvriendelijk. Nadeel blijft de
uniformiteit van veel van deze websites. Het mist originaliteit en je bent beperkt in het aantal mogelijkheden.
Als je deze optie neemt zijn de volgende stappen aan te
raden:

E-Steps
Onderzoekfase
Verricht onderzoek naar de verschillende soorten platforms die er zijn en kies er een die het best bij jouw
plannen past.
Selecteer modules
Web platforms hebben verschillende soorten modules.
Kies de modules die jouw klanten optimale interactie met
de webshop geven. Zorg bijvoorbeeld voor extra aandacht
voor aanbiedingen of zorg dat bezoekers zich aanmelden
voor een nieuwsbrief.
Beschrijf jouw e-business
Zorg voor een duidelijke en aantrekkelijke omschrijving
van wat je doet op je website. Voeg je logo en toepasselijke ‘tags’ toe.
Selecteer betaal en transactie opties
De meeste web platforms bieden verschillende mogelijkheden voor betalingen. Denk aan iDeal, creditcards en PayPal. Vaak kun je ook kiezen voor handige extra’s (modules)
als een prullenmand, favorieten, ‘likes’ enz. Kies wat past
bij jouw bedrijf.
Ontwerp pagina’s
Je kunt je website ontwerpen aan de hand van diverse
templates - ontwerpen en kleuren die vooraf bepaald
zijn. Daarna vul je de pagina’s met inhoud: tekst, plaatjes,
video’s en prijzen van je producten. Dit is het belangrijkste
deel van je website, dus zorg dat je alle nodige informatie
paraat hebt voordat je begint.
De meeste web platforms zijn tegenwoordig speciaal

< INDEX >

Step 8 Online gaan!
ontworpen voor webshops. Ze zijn makkelijk vindbaar op het
internet, hebben ingebouwde tools voor vindbaarheid en zijn
zeer gebruiksvriendelijk.
De derde optie om je website te bouwen is door gebruik te
maken van een Content Management Systems (CMS). Voor
beginners die niet bekend zijn met HTML taal is WordPress
de gemakkelijkste optie. WordPress is goed voor de kleinere
webshops of een informatieve site.
Inhuren van een webbouwer of ontwerpbureau
Je kunt er ook voor kiezen om een professioneel bureau in
te schakelen voor het bouwen en ontwerpen van je website.
Hieronder enkele punten die je helder moet hebben voordat
je een professional benadert. Het exacte proces zal per ontwerp / bouwer verschillen, maar in de basis hetzelfde zijn:
1. Informatie verzamelen
Voordat het ontwerpen begint zijn de volgende zaken belangrijk:
• Wat is het doel van de site, promotie of verkoop?
• Wat wil je met de website bereiken?
• Is er een specifieke groep waar je op mikt? Neem leeftijd,
sekse en interesses van je doelgroep mee in het ontwerpen van je website
• Wat voor informatie zoekt jouw doelgroep op jouw site.
Is dat specifieke informatie, een bepaalde product of een
service?
2. Planning
De informatie uit de eerste stap wordt gebruikt bij het
samenstellen van een plan voor de website, een zogenaamde sitemap. Een sitemap is een lijst met alle (sub) onderwerpen voor de site. Deze informatie dient als leidraad voor

de inhoud van de site en is essentieel voor het bepalen
van een duidelijke en consistente navigatie. In dit hele
proces moet de eindgebruiker – jouw klant – voor ogen
worden gehouden. Dit zijn de mensen die uiteindelijk door
jouw site gaan surfen.
3. Ontwerp
Nu is het tijd om de uitstraling van je site te gaan bepalen;
hoe moet het er uit gaan zien? Ook hier moet je doelgroep
weer leidend zijn. Zo zal bijvoorbeeld een site voor tieners
er heel anders uitzien dan een site voor een financiële
instelling. Natuurlijk is het belangrijk voor de herkenbaarheid om huisstijlelementen en het logo in de site terug te
laten komen.

E-Steps
6. Onderhoud
Er is nog steeds werk aan de winkel! De beste manier om
bezoekers naar jouw site (terug) te laten komen is regelmatige vernieuwing van informatie of producten. Update
dus regelmatig de informatie op je website. Dit kan de
ontwerper doen, of als je een CMS hebt, jijzelf. Dit is iets
om tijdens de planningsfase reeds te beslissen.

4. Bouwen
Dit is het punt waarop de site werkelijk wordt gemaakt.
Alle eerder ontwikkeld elementen worden nu ingezet voor
de bouw van de uiteindelijke site. Dit gebeurt doorgaans
eerst door de home pagina met het menu te maken. Het
menu dient als template voor de inhoud van de website
pagina’s. Elementen zoals een CMS, contact formulieren
en winkelmogelijkheden worden in deze fase toegevoegd.
5. Testen en opleveren
Op dit punt worden de laatste details verwerkt en alles
getest. Er wordt getest of alle knoppen en formulieren
werken in verschillende browsers en of alles er hetzelfde
uitzet in verschillende (recente) browsers. Als alles werkt
is het tijd voor de oplevering van de site. Via een FTP (File
Transfer Protocol) programma worden de files van de website geüpload op de server, waar hij nog voor een laatste
keer wordt gecontroleerd. Dit is een laatste check om te
zien of alles compleet is.
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Verkopen via Internet
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E-marketing
E-marketing is een relatief nieuwe vorm van marketing, gericht op online verkoop. Met de
doorgaande evolutie binnen de IT zijn er inmiddels opmerkelijke resultaten bereikt, die de
digitale mens erg van nut kunnen zijn. Nu je een eigen bedrijf bent begonnen is e-marketing
een goede en goedkope manier om promotie te maken voor jouw product of dienst. Door
gebruik te maken van e-marketing, liggen nieuwe kansen voor het oprapen en ben je in
staat om een (groter) klantenbestand op te bouwen. Hoewel e-marketing volgens sommige
bronnen niet veel verschilt van standaard marketing, richt de eerste zich toch meer op de
communicatie tussen de verkoper en de eenpersoonsmarkt. Met e-marketing werk je aan de
hand van specialistische tools als ondernemer meer aan klantgerichte acties, welke natuurlijk
weer meer opbrengst genereren.

Stap 10
Vertrouwen
van de
klant
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Step 9 Verkopen via Internet		
Doel van E-marketing
Als je eigenaar bent van een klein bedrijf, kan E-marketing een goedkope manier zijn om je bedrijf te promoten.
Door het gebruik van E-marketing kan je nieuwe mogelijkheden ontdekken, een klantenbestand opbouwen en
nieuwe leveranciers en personeel vinden.
E-marketing maakt gebruik van zeer gespecialiseerde
instrumenten om de klant dichter bij de verkoper te
brengen. De persoonlijke marketing methoden helpen bij
de opbouw van een meer betrouwbaar klantenkrediet.
De drie stappen van E-marketing zijn:
1. Onderzoek: internet gebruiken voor marktonderzoek
(behoeften en wensen van de klant in kaart brengen).
2. Vooruit kijken: internet is een nieuwe bron van informatie en zorgt voor een nieuw soort van winkelen.
3. Voldoen aan de behoeften van de klant: Het succes van online marketing is af te meten aan de
tevredenheid van de klanten. Dit is te bereiken met
gebruiksvriendelijkheid van de website, de kwaliteit van
de gerelateerde diensten en de kwaliteit van de fysieke
producten die worden verzonden.

De vijf S’en
De vijf “S” letters staan voor vijf belangrijke marketing
activiteiten, welke te gebruiken zijn bij online marketing
tactieken. Bijvoorbeeld in het geval van een online nieuwsbrief:
SELL (VERKOPEN): Stijging van de omzet (vaak bereikt
een nieuwsbrief nieuwe klanten, brengt nieuwe sales, en
helpt ook bij het behoud van oude klanten).
SERVE (DIENEN): Zorg voor waarde (biedt online voordelen, zoals een aanbod dat alleen online beschikbaar
is of gedetailleerde informatie over het bedrijf of de
producten van de sector)
SPEAK (SPREKEN): Creëer een soort dialoog om de
koper dichterbij te brengen. Dit kan bijvoorbeeld worden
gedaan door online vragenlijsten om voorkeuren van je
klanten uit te vinden. Het bijhouden van dit soort informatie helpt bovendien om je klanten en hun behoeftes
beter te leren kennen.
SAVE (BESPAREN): Bespaar kosten (voornamelijk druken portokosten)
SIZZLE (SISSEN): Verspreid het merk. De nieuwsbrief
houdt klanten op de hoogte van jouw merk en helpt de
merkwaarde te versterken.

E-Steps

Er zijn ten minste drie manieren om de online bekendheid te vergroten:
‘Funnel Building’
In een zogenaamde trechter structuur begint de potentiële koper een dialoog met het bedrijf, leert over de
producten of diensten van het bedrijf, doet suggesties,
en eindigt uiteindelijk met een aankoop bij het bedrijf.
Deze structuur kost tijd en vergt voortdurende online
verkoopactiviteiten. Deze activiteiten kunnen worden
uitgevoerd met de volgende instrumenten: zoekmachine
optimalisatie, e-nieuwsbrieven, forum marketing, reclame,
partnerschapsprogramma’s, etc.
‘Whispering’ marketing – Mond op mond reclame
De zogenaamde ‘mond-op-mond reclame’ vereist meestal
veel werk en snelle reactie van de verkoper. Het werkt
voor zowel online als offline verkoop. De belangrijkste
doelstelling is om de producten bekend te maken door
middel van “van mond tot mond’ reclame. Je kan dit
bereiken door het geven van interessante, verrassende of
zelfs schokkende informatie.
Fun Tools
Deze tactiek wordt vaak gebruikt om de aandacht te
trekken door het gebruik van een mooie online tool (vaak
“Cool Tool” genoemd). Het is een instrument dat een
beroep doet op het publiek en dat gedeeld wordt met
anderen. Het kan een videoclip zijn of klein programma,
zoals een stripfiguur, die op de desktop van de gebruiker
‘leeft’.
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Internet marketing betekent dat je website snel
gevonden moet worden. Je moet aandacht besteden aan
key-woords voor zoekmachines en online reclame.
Wanneer een klant informatie zoekt, moet jouw website
bij de eerste ca. 30 resultaten verschijnen. Dit kan op
drie manieren:
1. Door zoekmachine ranking
2. Door het betalen voor een goede positie binnen de
pagina met zoekresultaten
3. Door betaalde reclame op de pagina met zoekresultaten (bijvoorbeeld Google Adwords)
Het kan heel moeilijk zijn om een goede positie te krijgen
als jouw producten tot een grote markt behoren. De
tweede en de derde optie kunnen worden gekozen om de
bekendheid te verbeteren.
Sinds de dot com bubble barstte werd duidelijk dat, wil
je overleven, er direct inkomsten moeten worden gegenereerd. Dit kan worden gedaan met behulp van banner
advertenties. Echter, het lijkt erop dat bezoekers niet
altijd zo massaal reageren als verwacht. Het rendement
van banners is afhankelijk van verschillende factoren,
zoals kleuren, afbeeldingen, koppen en locatie. David
Ogilvy, vaak “de vader van de reclame” genoemd, geeft
aan dat zelfs enkele oude technieken, gebruikt voor
banner advertenties, nog steeds kunnen werken om een
groot aantal klanten te bereiken. Bijvoorbeeld: de banner
kan een beeld en een kop met hoofdletters eronder bevatten. Daarna kan meer tekst, in kleine letters, volgen.Op
deze manier wordt de interesse van bezoekers geleidelijk
gewekt. Opvallende beelden en specifieke foto’s werken
het beste.

Online marketing is een snel groeiende industrie. Wat
gisteren werkte kan vandaag niet meer werken. Veel
websites bieden tools die je kunnen helpen om erachter
te komen wat voor soort afbeelding / tekst combinaties
en locaties het beste werken op het moment.
Het uiteindelijke doel van online marketing is om meer
doelgericht verkeer naar een website te brengen, zoals
bezoekers die echt geinteresseerd zijn in de inhoud van
de website. De reactie van de bezoekers kan een onmiddellijke aankoop zijn, of, wat vaker gebeurt, het aanmelden voor een nieuwsbrief of het gratis downloaden van
een demo software.
Een van de grootste troeven in online marketing is de
mogelijkheid om een enorme hoeveelheid informatie
(de zogenaamde Big data) over bezoekers en klanten
te verkrijgen. Het is mogelijk om de merkentrouw en de
tevredenheid van klanten, maar ook de effectiviteit van
marketingcampagnes te meten.
Web Analytics
Het volgen van verkeer is belangrijk. Er zijn tal van gratis
tools die nuttig zijn als je een webcampaign wilt voeren.
De meest populaire web analytics tool is het Google
Analytics. Het werkt goed met alle voorwaarden en
platformen, inclusief Windows, MacOS, Android en iOS.
In Google Analytics (GA), kun je alle gegevens over bezoekers en hun gedrag op jouw website controleren.

E-Steps

jouw webpagina op de eerste pagina met resultaten
tevoorschijn komt, zal het meer bezoeken aantrekken.
SEO kan zich richten op verschillende gebieden, zoals het
zoeken van afbeeldingen, video search, lokaal zoeken, artikelen zoeken, of een industrie-specifieke zoekopdracht.
Om een webpagina te optimaliseren, kun je de inhoud
van de HTML-code bewerken door het verhogen van
zoekwoord relevantie.
Methoden:
Indexeren: Google, Bing en Yahoo, die bekend staan als
de toonaangevende zoekmachines, gebruiken ‘crawlers’
om algoritmische zoekresultaten te vinden. Sommige
zoekmachines, zoals Yahoo, kunnen werken met betaalde
diensten, tegen een vooraf vastgestelde prijs of tegen
een prijs per klik. Deze programma’s zorgen voor het gebruik van een database-integratie, maar kunnen niet garanderen dat jouw website zal worden gevonden op een
specifieke locatie binnen een lijst met zoekresultaten.
De “Google Webmaster Tools” geeft de mogelijkheid
om een XML sitemap te creëren. Deze sitemap geeft de
locatie van alle sub-pagina’s. Bij het ‘crawlen’ door een
webpagina, kunnen de robots met veel verschillende
factoren rekening houden.

Zoekmachine optimalisatie (SEO)
De Search Engine Optimization of SEO verbetert de
zichtbaarheid van een website in zoekmachines. Als
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Step 9 Verkopen via Internet
Prevention of Discovery
Om ongewenste inhoud te verbergen gebruiken webmasters robots. Het robots.txt bestand moet worden geplaatst in de root directory van de eerste pagina.

E-Steps

Growth hacking techniek
Growth hacken is een marketing techniek, ontwikkeld
door technologie start-ups die creativiteit, analytisch
denken en sociale metrics gebruiken om producten te
verkopen en extra aandacht te generen.

Ranking verbeteren
Verschillende methoden kunnen de ranking van een
website verbeteren. Ze maken deel uit van de belangrijke
basisinstrumenten voor obstakelvrije en standaard web
mapping.
Nieuwsbrieven
Een nieuwsbrief is een regelmatig uitgegeven publicatie,
in het algemeen over een belangrijk onderwerp, die aan
klanten wordt verspreid. Nieuwsbrieven kunnen worden
gemaakt in de vorm van een elektronische krant, een flyer, etc. Elektronische nieuwsbrieven krijgen tegenwoordig
meer populariteit. Ongevraagde nieuwsbrieven worden
‘spam’ genoemd.
Banners
Web banners werken op dezelfde manier als traditionele
advertenties: consumenten informeren over het product
of de dienst en de redenen aangeven waarom de consument het product zou moeten kiezen. Door Web banners
worden de resultaten van reclame campagnes real-time
gevolgd en de campagnes kunnen worden toegespitst op
de interesses van de kijker. Gedrag wordt vaak gevolgd
door het gebruik van een klik tag. Veel web surfers beschouwen deze reclame als zeer vervelend omdat ze van
de eigenlijke inhoud van de webpagina’s afleiden. Nieuwere webbrowsers bevatten vaak opties voor pop-ups of
blokkeren beelden van geselecteerde websites.
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Stap 10

Vertrouwen van de klant
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Keurmerken en kwaliteitsbewaking
Afhankelijk van het land waar jouw bedrijf staat geregistreerd, moet je natuurlijk voldoen aan
de wettelijke voorschriften en de lokale wetgeving. Sommige voorschriften kunnen ook worden
opgelegd door de Europese Unie. Het is aan te raden om iemand te hebben die kan helpen
bij het duiden van bepaalde wetten. Zo is het in de meeste Europese landen verplicht om
een speciale sectie op je website te hebben waar de bezoeker gegevens van jouw bedrijf kan
vinden; over wie de eigenaar is, waar het staat geregistreerd, hoe je contact kunt opnemen en
hoe er met persoonlijke informatie wordt omgegaan.
Om een bepaalde kwaliteit te kunnen garanderen, kun je gebruik maken van instanties die
keurmerken uitgeven. Voordat je een keurmerk krijgt hebben deze instanties gedetailleerde
informatie nodig over de door jou verkochte goederen of verleende diensten. Als alles
goedgekeurd wordt mag je als eigenaar van de webshop het keurmerk van de instantie als
bewijs op je website plaatsen.
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Server / Domein Certificaten
Server en Domein certificaten worden gebruikt om informatie over de server te bieden. Door certificaten van een
vertrouwde autoriteit te gebruiken, kunnen gebruikers
zien dat de website ook echt is wat hij pretendeert te
zijn. Verder is het verkeer beveiligd, wat bescherming
biedt tegen afluisteren. Gebruikers kunnen zien of de
verbinding is beveiligd door op zoek te gaan naar de
volgende tekenen:
Browservenster:
EV-certificaat, geaccepteerd door alle grote browsers,
normaal weergegeven als een groen teken of naam.
Afhankelijk van de gebruikte browser, kan ook een slot
worden getoond. Omdat deze certificaten duur zijn, is het
gebruik ervan niet verplicht voor start-ups. Maar zodra
uw bedrijf groeit, is het zeker de investering waard.
SSL Certificaten onderscheiden zich op grote schaal
door:
- Het type certificaat
- Browser
- Gebruikt encryptie waaronder type encryptie (SHA1 /
SHA2)
- Soort validatie
Er zijn verschillende soorten certificaten. Ze kunnen
worden afgegeven voor enkele domeinen, wildcard
domeinen of voor meerdere domeinen.
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Domain Validatie
Validatie kan worden afgegeven door een mail te sturen
naar de eigenaar van de website. Deze informatie wordt
opgeslagen in de WHOIS database waar alle gegevens
over de persoon te vinden zijn.
Organisatorische Validatie
Aanvullend op de domein validatie, moeten documenten
over de juridische eigendom van het domein worden
verstrekt. Daarom is een juridisch document over de
registratie van je bedrijf noodzakelijk.
Uitgebreide validatie
De aanvrager van het certificaat zal moeten bewijzen dat
hij geautoriseerd is om het bedrijf te vertegenwoordigen.
Deze certificaten worden weergegeven in het groen in het
veld van de browser.
Zegel van kwaliteit
Door een zegel van een autoriteit op de website te
hebben, kunnen klanten zien dat de winkel werkzaam is
binnen de regelgeving en goede service verstrekt.
Trusted Shops
Trusted Shops is de grootste leverancier van zegels
van vertrouwen in Europa. De zegels zijn te vinden op
duizenden websites. Door het hebben van een dergelijke
stempel, wordt jouw winkel gecertificeerd als betrouwbaar. Het certificeringsproces is eenvoudig. Na registratie
- die € 89,- kost - kunnen gebruikers zich aanmelden
voor de certificering. Trusted Shops nemen contact op en
de certificatie proces begint.

1 | Taken from http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_AUT_en.pdf

Trusted shops eist dat een webshop aan veel criteria
voldoet om gecertificeerd te kunnen worden. De volgende
criteria1 worden gecheckt:
- Identiteit en bereikbaarheid
- Gegevensbescherming en veiligheid
- Producten en kosten
- Levering en betaling
- Proces van bestelling
- Annulering
- Trusted Shops garantie
- Kwaliteit indicatoren
- Betrouwbaarheid
- Terugbetalingen
- Respons
- Klanttevredenheid
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Trusted shops levert een rating-systeem, zodat de
klanten kunnen zien hoe goed de exploitant van de online-business uitvoert.
De kosten voor het houden van de zegel zijn afhankelijk
van je omzet. Als je veel verkoopt, zal de prijs stijgen.
Wet en regelgeving
Afhankelijk van het land waarin jouw bedrijf geregistreerd is, zul je moeten voldoen aan de wettelijke
voorschriften en lokale wetgeving. Sommige regels kunnen ook worden verstrekt door de Europese Unie. Neem
contact op met een persoon die bekend is met de plaatselijke voorschriften zodat je problemen kunt voorkomen.
In de meeste Europese landen is een speciale sectie op
met de gegevens van je bedrijf verplicht. Klanten moeten
kunnen zien wie de eigenaar van het bedrijf is, waar het
bedrijf is geregistreerd, hoe je contact kunt opnemen met
de winkel en wat je kunt doen als je hulp nodig hebt.
Als er cookies gebruikt worden, informeer dan de klanten
op de juiste manier, zodat er geen misverstanden ontstaan.
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Partners
Pressure Line, The Netherlands – coordinator
www.pressureline.nl

Institut Francilien de Formation et de
Conseils (IFFC), France
www.iffc-conseil-et-developpement.fr
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FH JOANNEUM GmbH, University of Applied
Sciences, Austria
www.fh-joanneum.at

Federación Valenciana de Empresas Cooperativas
de Trabajo Asociado (FEVECTA), Spain
www.fevecta.coop

ALUNO Educational Centere Ltd., Hungary
www.aluno.hu
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