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Introductie 
 

Deze module en de bijbehorende educatieve leermiddelen zijn binnen URBAN GREEN TRAIN (Urban green 

education for enterprising Agricultural innovation) een project gefinancierd door de Europese Unie en het 

Italiaanse Nationaal Agentschap voor de ERASMUS + Program. Het doel van Het URBAN GREEN TRAIN 

ERASMUS + project (2014-1-IT02-KA200-003689) is om baanbrekende professioneel georiënteerde 

initiatieven in stedelijke landbouw op basis van kennisuitwisseling en onderlinge samenwerking tussen de 

verschillende actoren aan te moedigen, met betrekking tot de wereldwijde vraag naar stedelijke groene 

innovaties. 
 

Een van de belangrijkste uitkomsten van Urban Green Train (UGT) is een set van modules en leermiddelen 

(IO2), speciaal ontworpen als een nuttig toolbox voor iedereen die op zoek is om direct of indirect actief te 

zijn in de wereld van de stedelijke landbouw. 
 

De set bevat 5 Modules geschikt voor klassikaal en online onderwijs, voor een totale duur van 150 uur. 

De module structuur en de inhoud zijn bepaald op basis van een nauwkeurige analyse van de 

opleidingsbehoeften van de betrokken belangrijke actoren in de stedelijke landbouw, uitgevoerd door de 

projectpartners in het eigen land en geïllustreerd in de publicatie “URBAN AGRICULTURE INITIATIVES 

TOWARD A MINDSET CHANGE”. UGT modules zijn: 

Module 1: Inleiding in stadslandbouw concept en typologie 

Module 2: Gebruik van hulpbronnen vanuit een uitdagingsperspectief 
 

Module 3: Stadslandbouw typologie / productiesystemen en korte voedselketens 

Module 4: Netwerken en bestuur 

Module 5: De wereld van het bedrijfsleven en de stedelijke vraag  

De UGT modules en materialen zijn getest in een internationale pilot cursus aangeboden van augustus 2016 

tot januari 2017 voor een breed scala van deelnemers uit verschillende Europese landen en professionele 

achtergronden. Zowel volledig online als in een gemengde modaliteit v, via de e -Learning platform van de 

Universiteit van Bologna. Met de feedback van de pilot-cursisten, docenten en deskundigen hebben we de 

UGT modules en materialen verbeterd en afgerond en stellen we deze ter beschikking in de huidige gedrukte 

vorm aan instellingen voor hoger onderwijs en andere particuliere en openbare aanbieders van 

volwasseneneducatie met het doel voor het aanbieden van een compleet en gestructureerd opleidingstraject 

aanpakken van alle aspecten om nieuwe manieren van zakendoen in de landbouw relevant. De volledige 

URBAN GREEN TRAIN online cursus is toegankelijk op aanvraag, de registratie moet worden gedaan op 

volgende adres: info@urbangreentrain.eu. 

URBAN GREEN TRAIN project wordt gecoördineerd door de Universiteit van Bologna, Alma Mater 

Studiorum - Department of Agricultural Sciences en ontwikkeld in samenwerking met de volgende partners: 

● Agreenium / Agrocampus Ouest, Parijs, Frankrijk 
● Vegepolys, Angers, Frankrijk 
● South-Westphalia University of Applied Sciences, Department of Agriculture, Soest, Duitsland  
● Hei-tro GmbH, Dortmund, Duitsland 
● Horticity srl, Bologna, Italië 

http://www.urbangreentrain.eu/imgs/dwnld/13/IO1_New_UA_initiatives_toward_mindset_change_UGT_pg.pdf
http://www.urbangreentrain.eu/imgs/dwnld/13/IO1_New_UA_initiatives_toward_mindset_change_UGT_pg.pdf
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● STePS srl, Bologna, Italië  
● Mammut film srl, Bologna, Italië 
● Grow the Planet, Italië 
● RUAF Foundation, Nederland  

 

Meer info op: www.urbangreentrain.eu  

http://www.urbangreentrain.eu/
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Module 5: De wereld van het bedrijfsleven en de 

stedelijke vraag 
 

Doelstellingen 

Het belangrijkste doel van de module 5 “De wereld van het bedrijfsleven en de stedelijke vraag” is in staat 
zijn om een business plan te schrijven voor uw stedelijke landbouw business idee of project dat u wilt 
vestigen.  
De inhoud is bedoeld om informatie te leveren over stedelijke markt theorie, eisen van de consument, en 
(kwalitatief) marktonderzoek, die alle drie van cruciaal belang voor uw zakelijke ideeën te begeleiden op 
basis van de eisen van uw (potentiële) klanten. Module 5 bevat ook een classificatie van stedelijke landbouw 
business modellen, alsmede de strategisch management templates Business Model Canvas en Value 
Proposition Canvas. Deze sjablonen ondersteunen bij het ontwikkelen van uw eigen business idee - op basis 
van een overzicht van reeds gevestigde urban agriculture business modellen. Een sterke nadruk wordt gelegd 
op het schrijven van een business plan voldoende is om banken of andere kredietverstrekkers aan te pakken. 
Aanvullende informatie over de marketing en supply chain management in de buurt module 5 content.  

 

Structuur  

Module 5 inhoud is als volgt georganiseerd: 

• 5.1 Ondernemerschap en stedelijke vraag 

• 5.1.1 Inleiding en overzicht 
• 5.1.2 Stedelijke markttheorie en consumentenvraagstukken 
• 5.1.3 Kwalitatief marktonderzoek 

 

• 5.2 Plannen van de onderneming 
• 5.2.1 Business modellen van stadslandbouw 
• 5.2.2 Business Model Canvas en Value Proposition Canvas  
• 5.2.3 Templating het bedrijfsplan 
• 5.2.4 Financiering 
• 5.2.5 Uitwerken van het bedrijfsplan 

 

• 5.3 Runnen van de onderneming 
• 5.3.1 Marketing 
• 5.3.2 Supply Chain Management en Logistiek 

 

• 5.4 Praktisch werk 
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Leerdoelen  
Main leerdoelen van Module 1 zijn de volgende: 

ONDERWERP TIJD LEERDOELSTELLINGEN LEERRESULTATEN 

5.1 Ondernemerschap 
en stedelijke vraag 

10 

om de klanten in het hart van uw stadslandbouw business idee 
zet 
Zich bewust zijn van het eten en urban food markt 
om te kunnen eisen van de consument te overwegen en gedrag 
om te weten over (kwalitatief) marktonderzoek en weten hoe ze 
het gedrag van deaan het onderzoek 

deelnemerszijn in staat om: 
Detect custo mer groepen die relevant zijn voor de 
business idee 
Analyseer hun eisen en gedrag 
Kies de juiste marktonderzoek aanpak van inzicht in 
het denken van de klant en de besluitvormingkrijgen 

5.2 Plannen van de 
onderneming 

24 

Om stadslandbouw business modellenpresenteren 
Om het strategisch management uitleggentemplates Business 
Model Canvas en Value Proposition canvas 
in staat zijn om een eigen business idee in stadslandbouw te 
creëren 
om de vereiste achtergrond informatie die nodig is om een 
eigen business plan (s schrijven ontvangen. 5.4) 

De deelnemers zijn in staat  
Onderscheid business modellen en classificeren van 
case studies in de gepresenteerde indeling van de UA 
business modellen 
Met Business Model Canvas en Value Proposition 
Canvas voor elk bedrijf als omschrijving van hun eigen 
business idee 
om:.Schrijf een business plan (en 5.4) 

5.3 Runnen van de 
onderneming 

10 

To marketing presenteren als een belangrijk element van het 
bedrijfsleven, vooral in stedelijke landbouw 
om een overzicht op de supply chains krijgen 

de deelnemers in staat zijn om:  
het ontwikkelen van een eigen marketing strategie 
voor hun bedrijf idee 
Onderscheid tussen supply chains en degenen fitting 
toe te passen hun idee 

5.4 Praktisch werk 16 

om uw eigen business plan te schrijven voor uw bedrijf idee / 
project dat u wilt stellen 

deelnemers in staat zijn om: 
Schrijf een business plan voor hun stedelijke 
landbouw business idee / project.  
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Inhoud en materialen 
 
Module 5 - De wereld van het bedrijfsleven en stedelijke eisen - is gericht op ondernemerschap, economische 
en zakelijke kwesties in verband met stadslandbouw (UA). Reeds de eerste vier modules bieden een aantal 
links naar de zakenwereld gericht op ondernemende agrarische innovatie.  
 
De eerste subhoofdstuk “Basis in ondernemerschap en stedelijke eisen” geeft wat meer 
achtergrondinformatie over stedelijke markt theorie en eisen van de consument, en op kwalitatief 
marktonderzoek. Deze inleidende subhoofdstuk bouwt een essentiële ruggengraat van de volgende 
paragrafen “Planning van de business” en “Het uitvoeren van de business”.  
 
Terwijl het uitvoeren van subhoofdstuk “Planning van de business” u het ontwikkelen van uw eigen business 
idee. Hierin wordt u gevraagd te denken van een eigen business idee op basis van alle cursusmateriaal en uw 
eigen belang. Binnen deze tweede subhoofdstuk bieden we een aantal tools die u moet gebruiken om te 
structureren, te heroverwegen, en aanpassen van uw business idee. Wanneer uw eigen business idee is 
opgezet, deze module biedt belangrijke materiaal en de belangrijkste middelen om een eigen bedrijf te 
ontwikkelen. Dit business plan je gaat in deze module te schrijven - op basis van uw eerste business idee - 
stelt u in staat om de economische levensvatbaarheid van uw bedrijf te evalueren. Daarnaast kunt u de 
kosten en de inkomsten stromen van uw bedrijf voor de economische levensvatbaarheid aan te passen.  
 
De derde subhoofdstuk “Het uitvoeren van de business” bevat aanvullende informatie over Marketing en 
Supply Chain Management. 
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5.1 - Ondernemerschap en stedelijke eisen 

5.1.1 - Urban markt theorie en eisen van de consument 

In dit sub-hoofdstuk, presenteren we de specifieke kenmerken van de markten door middel van een analyse 

van de specifieke trends in de vraag en de kenmerken van de voedselvoorziening in de stedelijke gebieden. 

Bestuurders van de vraag naar voedselproducten  

trends en gedrag van groente en fruit ruimtelijk heterogeen en verschillen continenten, landen en gebieden. 

De hoogste verbruik van groenten zijn gevestigd in Noord-Afrika (154 kg per hoofd van de bevolking per jaar) 

en Europa (119 kg per hoofd van de bevolking per jaar), terwijl de fruitconsumptie is het hoogst voor Amerika, 

Australië en Nieuw-Zeeland (FAO, 2011). Binnen Europa is de consumptie van groenten per hoofd van de 

bevolking hoger is in de mediterrane landen in vergelijking met noordelijke landen. In tegenstelling, het 

Europees ruimtelijk patroon van fruitconsumptie is nogal onduidelijk. Fruit verbruik per hoofd van de 

bevolking is relatief laag in Oost-Europa, maar hoger in de Middellandse Zee en deels in de noordelijke 

(Zweden, Nederland en Denemarken) landen.  
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In de afgelopen decennia is de groente- en fruitconsumptie licht in Europese landen als Frankrijk, Italië en 
Duitsland toegenomen. Echter, het aandeel van groenten en fruit in de gemiddelde voedselmanden 
afgenomen ten behoeve van kant en klaar maaltijden. Dit toont aan veranderende levensstijl gewoonten.  
 
De meerderheid van de mensen koopt groenten en fruit een keer per week. Dit gedrag wordt steeds nog 
belangrijker; terwijl meer frequente aankopen van groenten en fruit, dagelijks of twee keer per week, 
bijvoorbeeld, vormen een minder belangrijk en zelfs nog verder krimpen gedrag. Hyper- en supermarkten 
zijn de eerste plaats waar huishoudens kopen hun groenten en fruit. Hoewel het kopen vooral in deze hyper- 
en supermarkten, zij de voorkeur geven om eten te kopen in de buitenlucht boeren markten of kleine 
gespecialiseerde winkels.  
 
De geografische oorsprong van voedsel is belangrijk voor de Europese consumenten, met name in 
Griekenland en Italië, terwijl de Nederlandse en de Britse huishoudens zijn minder gevoelig voor de 
geografische oorsprong.  
Concluderend, de Europese huishoudens verbruiken in vergelijking met andere delen van de wereld veel fruit 
en groenten, samen met de toenemende vraag, maar kleinere aandelen in uitgaven aan voeding. 
Huishoudens besteden slechts een klein deel van hun budget aan voedingsmiddelen met een voorkeur voor 
bereide gerechten en voedingsmiddelen. Het marktaandeel van groenten en fruit wordt gedomineerd door 
supermarkten, maar de mensen zijn gevoelig in verband met de geografische herkomst en een algemeen 
positief advies over lokale voedselsystemen bestaat. Echter, trends en consumptiepatronen verschillen 
tussen landen en regio's, die gericht marktonderzoek vraagt.  
 
Over het algemeen uitgaven voor voedsel hebben in heel Europa verminderd. In de meeste Europese landen 
is het aandeel van voedsel in de kosten totaal huishoudens onder de 20%, mede net iets meer dan tien 
procent, net als in Duitsland. Terwijl huishoudens ontwikkelen van de gewoonte en de bereidheid om minder 
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te besteden aan dagelijkse voeding, kan deze trend niet worden bevestigd voor groenten en fruit. Stedelingen 
besteden nog minder van hun totale budget voor voedsel dan mensen die leven op het platteland. De totale 
krimpende belang van voedsel in de uitgaven van huishoudens is gekoppeld aan de economische groei. 

In aanvulling op het beschikbare inkomen van huishoudens, kan de groente- en fruitconsumptie afhankelijk 

zijn van een breed scala van andere chauffeurs. Hier hebben we te denken aan demografische en individuele 

bestuurders van de consumptie, economische factoren en andere soorten van stuurprogramma's die van 

invloed kunnen zijn groenten en fruit consumptie. 

 

Verstedelijking vindt plaats over de hele wereld met de hoogste aandelen in de rijkste landen van de 

mondiale Noorden en sommige stad landen, zoals Singapore. Dus de meeste van de groeiende bevolking - 

samen met grotere vraag naar voedsel - plaatsvindt in stedelijke gebieden. Afgezien van de verstedelijking, 

ook leeftijd en geslacht een effect hebben op de groente- en fruitconsumptie gedrag. De consumptie van 

vers fruit neemt toe met de leeftijd tot een maximum voor de 50 tot 60 jaar oude. Elke generatie verbruikt 

meer als het ouder wordt, maar minder dan de vorige generatie. In termen van economische factoren, 

hogere prijzen betekenen een lager verbruik en hogere inkomens zullen grotere consumptie in de meeste 

gevallen. Consumptiegedrag met betrekking tot het veranderen van de prijzen van voedingsmiddelen kan 

variëren van één huishouden naar de andere, afhankelijk van de kenmerken, zoals individuele voorkeuren, 

het bestaan van vervangende stoffen, hoogte van het inkomen, opleidingsniveau, leefgewoonten, etc. 

Andere chauffeurs, die zijn gewezen in verschillende studies, zijn: 

- Quality perceptie van het product: 

o Proef 

o esthetisch aspect 

o Nutritional kwaliteit 

o Fashion trends 

- Labels: 

o Quality 

o Geografische herkomst 

- overheidsbeleid en bewustmakingscampagnes 

 

Lokale voedselvoorziening: de beperkingen en mogelijkheden 

Na onze analyse van de kenmerken van de vraag, laten we nu analyseren van de aanbodzijde . In dit tweede 
deel analyseren we de kwesties in verband met de productie van levensmiddelen in een stedelijke en 
voorstedelijke context. We zullen overwegen: 

- Bijzonderheden van de voedselvoorziening 
- Land-markt en de concurrentie voor landgebruik 
- Urban externe factoren en externe effecten van de productie. 

 
Specifieke kenmerken van de voedselvoorziening 
Voedselproductie is specifiek te wijten aan de afhankelijkheid van klimatologische en biologische factoren. 
Zo is in de landbouw hoger onzekerheden bestaan in vergelijking met een ander type van de productie-
systeem. Daarnaast is de seizoensgebondenheid is specificiteit in de landbouw. Kenmerken zijn dat de 
producenten zijn: 

- niet in staat om hun productie-strategie op korte termijnte veranderen 
- lage reactiesnelheid van leverancierop veranderingen in de vraag 
- potentieel hoge schommelingen in de prijzen. 
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In de economie wordt de toevoer curve genoemd stijf of niet-elastisch zijn, zodat het niet gemakkelijk 
aanpassen aan exogene kansen. Deze specificiteit wekt hoge prijsvolatiliteit. Op basis van de wet King's, kan 
een verhoging van de landbouwproductie resulteren in een daling van het inkomen van boeren, omdat de 
prijzen sneller dan de productie zal toenemen zal afnemen.  
De landbouwproductie biedt een groot aantal andere milieu- en sociale diensten in aanvulling op de 
productie zelf (multifunctionaliteit), zoals klimaatregeling, landschapsonderhoud, biodiversiteit, enz. 
 
Land-markt en de concurrentie voor landgebruik 
Nu de specifieke kwestie van landbouwgrond prijzen, onderzoeken we welke is van groot belang bij het 
bestuderen van stedelijke en voorstedelijke landbouw. Sterker nog, we vaak merken dat land gelegen in de 
buurt van steden is duurder dan het land zich verder weg. Dit kan een grote belemmering voor de 
landbouwproductie zijn. Om de historische redenen landbouwgrond prijzen patronen te begrijpen, 
presenteren we de theoretische inzichten van de von Thünen model. Dit model presenteert ruimtelijke 
patronen van agrarische activiteiten rond een centrum van de stad gekoppeld aan de grond te huren theorie 
en een optimaal evenwicht gebaseerd denken. Het land huur theorie verklaart dat als gevolg van weinig 
transportkosten is in staat om meer te verdienen en dus bereid om meer te betalen voor een hectare grond 
gelegen in de buurt van de markt (stad).  
 

 
 
 

Theoretisch is de optimale configuratie houdt in dat: 
- in de buurt van de stad met lage transportkosten en hogere grondprijzen: 

o bederfelijke en breekbare productie 
o productie rechtstreeks verhandeld aan de consument 
o productie met een hoge toegevoegde waarde 
o productie, die niet veel ruimteheeft behoefte aan 
o meer intensieve productie 

- verder weg van de stadmet hogere transportkosten en lagere grondprijzen: 
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o producten die gemakkelijk kunnen worden opgeslagen en verplaatst 
o lage toegevoegde waarde per hectare 
o activiteiten die meer land nodig hebben. 

 
De belangrijkste beperkingen van de von Thünen model zijn: 

- de distributie en de marktstructuur hebbenontwikkeld. 
- multi-centrische steden 
- veronderstellingen van het model (geen geografische heterogeniteit, etc.) 

 
Sommige van von Thünen verklaringen zijn nog steeds waarneembaar in de afgelopen situaties: grondprijzen 
dalen gemiddeld met toenemende afstand tot de stad en boerderijen zijn intensiever in de buurt van 
stadscentra. Echter, de von Thünen model niet volledig te verklaren landbouwgrond prijzen patronen rond 
de steden.  
 
Laat ons wenden tot een meer eigentijdse analyse en bekijk gevolgen voor de landbouwproductie. 
Tegenwoordig wordt de grondprijs verdeling rond steden voornamelijk verklaard door de stedelijke druk en 
door de landbouw maatregelen. Percelen rond de steden kan mogelijk worden artificialized en zich van de 
landbouw in woningen of andere stedelijke vormen van grondgebruik. Een perceel van de ontwikkelde land 
is boerderij meer rendabel om de eigenaar dan land gewijd aan de landbouw. Daarom is de dichter we bij de 
stad, de duurdere is het land.  
 
De theoretische inzichten van von Thünen voor de boeren locatiekeuze kan ook worden toegepast aan 
huishoudens in hun woonlocatie beslissing. Ervan uitgaande dat de meeste huishoudens werken in 
stadscentra, waarderen zij hun toegankelijkheid van het centrum van de stad en zijn daarom bereid om meer 
te betalen voor woningen gelegen in de buurt van het centrum van de stad.  
 

 
 

 

Hoge grondprijzen in de buurt van steden zijn een sterke beperking voor stedelijke boeren. Compenseren ze 
vaak zijn deze hoge prijzen op: 

- het huren van kleinere percelen, maar investeren in een veel apparatuur om een hogere productie 
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(kassen, technologie, innovatie, ...)toelaten 
- toe te voegen inkomstenstromen (verticale integratie, directe verkoop, diensten, diversificatie) 

onafhankelijk vannatuurlijke rijkdommen. 
 

Urban externaliteiten en externe effecten van de productie 
Een belangrijke specificiteit van landbouwproducten te voorzien is het verrichten van andere diensten, met 
uitzondering van de productie van voedsel zelf. Dit kan gevolgen hebben in termen van kansen en 
beperkingen, in het bijzonder in een stedelijke of voorstedelijke context. Externaliteiten - vanuit een 
economisch oogpunt - indirecte gevolgen van de actie van een economische agent op het welzijn van een 
ander middel, dat meestal wordt gehouden met in de markt of in de prijs niet genomen. Ze kunnen positief 
(welvaartsverbetering) of negatief (welzijn reductie) zijn. Positieve externe effecten zijn bijvoorbeeld 
landschapsonderhoud, cultureel erfgoed, behoud van biodiversiteit, terwijl negatieve effecten behoren 
waterverontreiniging, verarming van de grond, de uitstoot van broeikasgassen, etc. Voor meer informatie, 
zie Module 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdracht 5.1 
 

Om de belangrijkste feiten en opmerkingen die in dit hoofdstuk zijn ontwikkeld, te concluderen 
en te evalueren, samenvatten de beperkingen en kansen van de stedelijke landbouw (focus 
tuinbouw) met betrekking tot verschillende aspecten in een tabelformaat zoals deze: 
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5.1.2  Kwalitatief marktonderzoek  

De veranderende aard van stadslandbouw betekent dat de rollen en vaardigheden set evolueren In dit sub-
hoofdstuk zullen we kijken naar 'de Deeleconomie' met enkele voorbeelden van Urban Green Train. de rol 
van technologie en wat soft skills nodig zijn succesvol bij stadslandbouw te zijn zal de discussie te sluiten. 
 
met de gemiddelde leeftijd van de boeren stijgt fors in gebieden zoals Europa en Noord-Amerika, de vraag 
wie zal boerderij in de toekomst is in opkomst als een belangrijk beleidspunt. hoge grondprijzen maakt de 
toegang tot het gebied voor velen moeilijk. stadslandbouw biedt een kans voor mensen die willen boerderij 
met de vele voordelen van het leven in de steden. Dit brengt in het spel nieuwe vormen van organisatie niet 
typisch geassocieerd met landelijke landbouw, zoals de opkomst van de 'sharing economy' (besproken in 
1.4.2)vermeld,.  
 
zoals hierboven trends en consumptiepatronen verschillen tussen landen en regio's, die gerichte markt res 

vraagt earch. (Kwalitatief) marktonderzoek zou moeten leiden tot klantgerichte bedrijven, die behoeften te 

overwegen, wil, verlangens, wensen van (potentiële) klanten en stakeholders.  

Marktonderzoek volgt idealiter een bepaalde iteratieve volgorde: 
 

1. Definitie 
a. van het probleem 
b. vaststellen van de doelstellingen 

2. ontwerpmethoden  
a. hypothesen / onderzoeksvragen  
b. Bepaal informatiebronnen en onderzoeksmethoden 
c. tijd en budget planning 

3. Het verzamelen van gegevens 
a. Verwerving en opleiding van personeel 
b. organisatie, implementatie en controle van het verzamelen van gegevens 

4. Analyse 
a. analyse, consolidatie, en interpretatie van gegevens 

5. Documentatie 
a. Rapportage 
b. Presentatie van de resultaten en conclusies  

 
In het algemeen, een groot aantal methoden voor het verzamelen van gegevens bestaan. Out van deze 
methoden, moet je de ene, die uw marktonderzoek meest past. Ten eerste moet je onderscheid maken 
tussen primaire en secundaire onderzoek. We richten ons in kwalitatief marktonderzoek uitsluitend op 
primair onderzoek (veldonderzoek), hoewel ook secundair onderzoek houdt een aantal voordelen, zoals lage 
kosten en directe toegang tot gegevens. Maar desk research heeft ook een aantal nadelen, alsof je niet up-
to-date, twijfels over de objectiviteit en nauwkeurigheid, aggregatie van gegevens, enz.  
 
 

https://elearning-pro.unibo.it/mod/lesson/view.php?id=7064
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De kwalitatieve methoden in veldonderzoek deksel interviews en observaties. Interviews zijn een methode 

voor het verzamelen van gegevens waarbij personen wordt gevraagd om informatie over de kwesties die 

door de onderzoeker te geven. De mate van standaardisatie onderscheidt kwalitatieve (lage mate van 

standaardisatie) van kwantitatieve degenen (hoge mate van standaardisatie). De doelstellingen van 

kwalitatieve interviews zijn: 

- Om de persoonlijke visie van de geïnterviewde (s) te vertegenwoordigen, 

- om oorzaken, achtergrond, en interacties te begrijpen, en 

- een nieuw onderzoeksgebied te structureren en toetsbare hypothesen te genereren. 

Zij worden gekenmerkt door een flexibele en open dialoog, die uitbreidingen en veranderingen vragen 

mogelijk maakt. Opzettelijke interacties tussen interviewer en geïnterviewde leiden tot hogere 

inhoudsinformatie vergelijking met zeer gestandaardiseerde kwantitatieve benaderingen. De ontvangen 

gegevens zijn verbale en non-numerieke. De aard van de kwalitatieve interviews zijn: 

- Kwalitatieve persoonlijke interviews 

- Diepte-interviews 

- Narrative interviews 

- Expert interviews 

- Groepsdiscussies 

- Focus groepsdiscussies. 

De analyse van kwalitatieve interviews is gebaseerd interview minuten, enkele minuten van het geheugen, 

audio- of video-taping, en / of transcripties. De voor- en nadelen worden gesynthetiseerd in deze tabel: 
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Voordelen Nadelen 
flexibele methode, aan te passen aan vele 

onderzoekscontexten 

Tijd- en kostenintensief 

mogelijkheid voor interactie High interviewer / waarnemer eis (kwaliteit van de 

gegevens is afhankelijk van begeleiding van het 

interview) 

Maakt het mogelijk om onbewuste problemen te 

identificeren 

data-analyse is omslachtig 

High verklarende kracht van de antwoorden als 

gevolg van de discussiete 

geen kwantitatieve resultaten 

 Grote ruimte voor interpretatie 

 

Waarnemingen bouwen een ander belangrijk onderdeel van kwalitatief 

marktonderzoekopenen.Verschillende soorten waarnemingen bestaan, bijvoorbeeld eye-tracking, customer 

tracing, koopgedrag, web-pagina en app-gebruikspatronen, product handling, mediagebruik, werk routines, 

die voornamelijk worden opgenomen met protocollen.  
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5.2 Plannen van de onderneming 

5.2.1 Business modellen van stadslandbouw  

UA biedt sociale en ecologische voordelen voor de samenleving - maar het heeft ook een economische 
dimensie: goed functionerende stedelijke boerderijen en projecten zijn "verborgen kampioenen" van de 
stedelijke groene ontwikkelingsstrategieën! Twee onderzoeken, uitgevoerd door de EU gefinancierde COST-
Action "Urban landbouw in Europa" en Erasmus + project "Urban Green Onderwijs voor Ondernemend 
Agricultural Innovation" uitgevoerd, die uit een groot scala van uiteenlopende en succesvolle case studies 
zes elementaire zakelijke strategieën, in de praktijk meestal gevolgd in combinaties. Met succes toegepast, 
deze strategieën draaien ondernemingen en projecten economisch haalbare richting onder welke 
voorwaarden "agribusiness as usual" geen schijn van kans in de toekomst zou hebben. Zakelijke modellen 
van de UA zijn vaak heel innovatief, en bedrijven en projecten dienen als "levende laboratoria" voor de 
toekomstige landbouw. Dit moet dienen als een sterk argument voor de politieke steun van lokale, regionale 
en Europese beleidsmakers. 
 
De strategie Kostenreductie wordt doorgaans gebruikt door een vergelijkbare grote en middelgrote land- en 
tuinbouwbedrijven, die gericht zijn op hun kosten per eenheid naar beneden te brengen door opschaling van 
de productie, meestal met behulp van kapitaalintensieve state-of-the-art technologie. Maar er zijn ook 
mogelijkheden voor kleine en middelgrote stedelijke boerderijen en projecten om die strategie toe te passen, 
bijvoorbeeld door specialisatie in hoogwaardige tuinbouwgewassen, door het verkennen van synergieën met 
andere sectoren, zoals het hergebruik van overtollige warmte of organisch afval van hen, door het verlagen 
van de oogst kosten door middel van zelf-picking's of door steun van vrijwillige arbeid. 
 
De Differentiatie strategie wordt vaak toegepast in stedelijke gebieden en middelen om onderscheidingen 
van de reguliere landbouw in de productie, verwerking en / of marketing te creëren. Het helpt om te 
overleven in een zeer concurrerende markten met lage producentenprijzen, die geschikt zijn voor kleine 
bedrijven en part-time boerderijen zonder mogelijkheden om hun productiviteit te vergroten. Het succes 
base is persoonlijk, transparant en betrouwbaar producent en consument relaties. Differentiatie wordt vaak 
in verband gebracht met direct marketing en eigen verwerking: versheid, smaak, plaats, traditie en 
persoonlijkheid kan worden overtuigend selling proposities aan de consument. 
 
Het toevoegen van de economische activiteiten van buiten de landbouw, zoals gepromoot in de 
diversificatie-strategie is een ander antwoord op de toegenomen stedelijke druk op het land. Deze strategie 
wordt vaak gebruikt door middelgrote peri-urbane boerderijen, die effectueren in parallelle activiteiten in 
sommige of zelfs vele zakelijke gebieden, met inbegrip van diensten in de buurt van de landbouwproductie, 
zoals agro-toerisme, paardenhouderij, vrijetijdsbesteding, zorglandbouw, ecologische onderwijs en 
opleiding, groenafval recycling of landscaping maatregelen. Diversificatie is zeer veeleisend voor het beheer, 
die moet de synergie tussen de verschillende activiteiten en om "te gebruiken slimme" vaste activa boerderij 
te creëren voor het verminderen van hun kosten. Een tweede type van de diversificatie wordt gerealiseerd 
door instellingen met de belangrijkste activiteiten buiten de landbouw: zij als een strategie van diversificatie 
zich in land- of tuinbouwbedrijf activiteiten. Deze activiteiten zijn in verband met maatschappelijke 
voordelen, vaak gericht op integratie van gehandicapte of sociaal afgekeurd personen. 
 
In tegenstelling tot uitsluitend de winst georiënteerde bedrijfsmodellen en als uitdrukking van een nieuwe 
burgermaatschappij, initiatieven op basis van de Gemeenschappelijke economie strategie in toenemende 
mate komen. De productie wordt gezamenlijk georganiseerd en gedeeld - maar ook de benodigde middelen 
gezamenlijk ingezet en beheerd, met inbegrip van land, arbeid, krediet, gereedschappen, machines, 
netwerkcontacten en kennis. Communautaire initiatieven, arbeiders coöperaties, gefinancierd menigte of 
menigte arbeid projecten volgt deze strategie. Combinaties met andere business modellen zijn veelbelovend: 
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voorbeelden zijn sociale ondernemingen gericht op het scheppen van banen en werk inkomen, Community 
Supported Agriculture (waar mensen een aandeel te nemen in de oogst of zelfs in de boerderij als zodanig) 
en nog veel meer. Gedeelde economie initiatieven in UA zijn sociale laboratoria, die in feite aanspraak meer 
dan een nieuwe manier van productie en distributie eten te worden: uitgaande van een nieuw bewustzijn 
over voeding, voedsel en voedselsystemen, sommigen van hen gaan voor het terugwinnen van nieuwe 
voedselsoevereiniteit voor stedelijke bewoners en voor het oprichten van een nieuwe burgermaatschappij. 
 
The Experience strategie is gebaseerd op het inzicht dat meer waarde wordt toegevoegd door het 
verstrekken van memorabele ervaringen dan door fundamentele goederen of diensten: het betekent de 
verkoop van eerder een verhaal dan een fysiek product. Het vereist hoge vaardigheden in de relaties met 
klanten en marketing, maar het kan worden gebaseerd op relatief kleine productie percelen. Urban 
boerderijen zijn in staat om het organiseren van unieke ervaringen juist vanwege de ultra-korte afstand 
tussen hen en consumenten - en kan een direct en zeer spannende interactie in de stad tussen tegengestelde 
fenomenen zoals natuur en cultuur, groene ruimte aan de ene kant en grijze gebouwen te creëren en 
infrastructuur anderzijds. Place-making en training of vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld gastronomische 
ervaring) zijn belangrijke elementen in deze strategie die worden gecombineerd met de voedselproductie. 
 
De experimentele strategie in UA is gebaseerd op de initiatieven die technologische innovatie processen die 
aan maatschappelijke behoeften beantwoorden expliciet te integreren, bijvoorbeeld tegengaan van 
klimaatverandering, het voorkomen van milieuvervuiling en verbetering van efficiënt gebruik van 
hulpbronnen. Vaak zijn ze bijzonder geschikt om te reageren op de stedelijke context te veranderen, met 
verlaten gebouwen, ruimtes en synergieën met andere structuren. Innovaties variëren van de productie (bijv 
aquaponic systemen of kunstmatige verlichting voor binnen kweek) over de verwerking (bijvoorbeeld 
recycling van stedelijk afval) tot externe functies (bijvoorbeeld re-vitalisering van stedelijke brownfields). Een 
belangrijk kenmerk is dat nieuwe technologieën, die nog in ontwikkeling zijn, centraal staan in de waarde 
proposities. De landbouwproductie speelt vaak een secundaire rol, en de toegepaste "voorhoede" 
technologieën worden gebruikt als centrale elementen van hun marketing. 
 
Binnen alle strategieën moet UA zich aanpassen aan de stedelijke omgevingen door gebruik te maken van 
de bestaande mogelijkheden, door te gaan met stedelijke nadelen, en waar mogelijk door de stedelijke 
locatie in een marktaandeel te veranderen. Bedrijven die de stedelijke eisen en omstandigheden negeren, 
worstelen om economisch levensvatbaar te houden, op te geven of niet verder te ontwikkelen dan de 
opstartfase. Voor het kiezen van het juiste bedrijfsmodel moeten ondernemers en projectpartners eerst 
hun startpositie definiëren: hun middelen, hun doelstellingen, hun sterke punten, zwakke punten, kansen 
en bedreigingen. Business modellen, die succesvol zijn in de praktijk, weerspiegelen meestal verschillende 
combinaties van de hierboven beschreven strategieën. Veel van hen kunnen gunstig zijn, afhankelijk van de 
startpositie vanuit individueel, maar ook vanuit maatschappelijke gezichtspunten. 
 

 De zes strategieën in het kort: 
Als u grote tarwe plant, om uw bedrijfskosten te verlagen: 
Dit is de kostenreductie strategie. 

 Als u een bepaald soort tarwe plant, maal het en verkoop brood daaruit: 
Dit is de differentiatie strategie. 

 Als u tarwe plant en taart erin in een boerencafé aanbiedt: 
Dit is de diversificatie strategie. 

 Als u tarwe samen met partners plant en de oogst deelt: 
Dit is de strategie van de aandeleneconomie. 

 Als u tarwe plant, en een evenement organiseren voor klanten om het te malen en hun eigen brood 
te bakken: 
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Dit is de ervaringsstrategie. 

 Als u tarwe op daken of in huis plant: 
Dit is de experimentele strategie. 
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Opdracht 5.2 
 

Bekijk de volgende video's over stedelijke landbouwinitiatieven Uit Je Eigen Stad, Rotterzwam en 
Arvaia en commentaar op hun basisstrategie voor het bedrijfsleven. 

https://www.youtube.com/watch?v=m5RmEBy6Wlc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I8Lktk8ZVi0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4UcNGJqgoAQ&feature=youtu.be
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5.2.2 Business Model Canvas en Value Proposition Canvas 

Introductie 
 
Het is een fenomeen voor alle economen: in theorie moeten de meeste markten in industriële landen met 
een hoge levensstandaard verzadigd zijn, maar er zijn nog steeds mogelijkheden om nieuwe producten en 
diensten te lanceren en economische groei te bereiken. Dit geldt ook in voedingsmiddelenmarkten, die in 
de landen van de EU als verzadigd kunnen worden beschouwd. Een nieuwe marktpartner die een 
verzadigde markt binnentreedt, zal echter altijd leiden tot een bepaald niveau van concurrenten - en dit is 
alleen mogelijk dankzij een overtuigend waarde propositie gekoppeld aan een aan een sterke unieke 
verkoopspositie (USP). De waarde propositie is het argument, waarom een klant uw product of dienst moet 
kopen en de USP is het argument waarom klanten uw product of dienst moeten kopen in plaats van 
alternatieve goederen van concurrenten. U kunt het ook het argument voor differentiatie van 
concurrerende aanbiedingen noemen. Dus, waarde propositie en USP zijn direct gekoppeld. 
Alvorens in detail te gaan, moeten we begrijpen welke soorten behoeften van klanten bestaan in het 
algemeen. Na aanleiding van Abraham Maslows beroemde hiërarchie van behoeften (McLeod 2016 na 
Maslow 1943), volgen de menselijke behoeften een rangschikking die afkomstig is van de basisbehoeften, 
komt tot psychologische behoeften en eindigt met zelfbeheersingsbehoeften (zie foto). 
De basishiërarchie van behoeften is een piramide met vijf stappen, onder meer:

 

Hierarchy of human needs. Source: McLeod 2016 after Maslow 1943. 
 
 

Voor markten en eisen, dit model heeft een aantal interessante implicaties: nadat de behoeften van een 
bepaald niveau wordt voldaan, de behoeften van de volgende hogere niveau (s) van belang geworden - maar 
mensen kunnen ook op zoek naar het verbeteren van een "betere" met betrekking tot de behoeften binnen 
een niveau, die aan hun behoeften zijn reeds voldaan tot op zekere hoogte. Daarom zijn er komen nieuwe 
behoeften in een horizontale en een verticale manier, zodra een bepaalde behoefte wordt voldaan - en 
kunnen we een "oneindigheid van de behoeften" (wat is een driver voor continue economische groei en het 
aanbieden van steeds nieuwe zakelijke kansen) aannemen . 
Voor een business idee en een business model is het heel belangrijk om eerst de potentiële behoeften van 
uw potentiële klanten te analyseren - zijn ze op zoek naar de basisbehoeften, voor de behoefte aan veiligheid, 
voor psychologische behoeften of voor zelfontplooiing? Of zijn hun behoeften een combinatie van al deze 
problemen, en wat voor soort van nood niveau dat relevantie heeft? Zodra u een business idee, proberen te 
analyseren hoe het past bij de behoeften van klanten - of eerst vragen voor hun behoeften, en vervolgens 
het ontwikkelen van uw business idee om hen heen. 
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Tot slot, ook de bedrijfsstrategie van uw business model is afhankelijk van de hiërarchie van de behoeften en 
op de vraag, welk soort moet je wilt dekken met uw aanbod: "cost efficiency" kan een goede strategie voor 
een business model gericht op basisbehoeften , "differentiatie", "diversificatie" en "the commons" kan heel 
goed worden gericht op psychologische behoeften en "ervaring" is misschien wel fit voor zelfontplooiing 
behoeften. 
Voor het vinden van een spannende en innovatieve business idee, zijn er geen specifieke "recepten" - net 
brainstormen, te bespreken met uw vrienden, kijken welke ideeën worden opgevoed en gevolgd door 
anderen - en kijk op de ideeën, die het verstrekken van "fun" voor u en overeenkomen met uw dromen, 
wensen, vaardigheden en uw "persoonlijke type". 
Zodra u een product of een dienst business idee hebt, moet je doordenken, bespreek het, test het - en je 
moet geven gestalte aan de specifieke waarde propositie (en de USP ook) - dit zal de kern van uw business 
model en het zijn basis van uw marketing strategie. 
Echter, veel van de nieuw geïntroduceerde producten en diensten zijn geen succes - vaak, omdat hun aanbod 
niet overeen met de vraag, of laten we zeggen dat de ondernemingen ontwikkelde of geproduceerde dingen 
die klanten niet willen. Failure rate van nieuwe producten in het algemeen en in de markt voor 
levensmiddelen is zeer hoog 

  

Bedrijfsmodellen 

  
In de literatuur concepten van business modellen in te stellen en bedrijven analyseren steeg in het midden 
van de jaren 1990 (Henriksen et al., 2012). Veel verschillende definities en interpretaties van business 
modellen in gebruik zijn; niettemin een gemeenschappelijk begrip van business modellen is duidelijk. “Het is 
dus algemeen aanvaard dat het business model concept is in opkomst als een nieuwe eenheid in de analyse, 
dat business modellen de nadruk leggen op een systeem-niveau een holistische benadering van de uit te 
leggen hoe bedrijven zaken doen, dat organisatorische activiteiten een belangrijke rol in de verschillende 
conceptualisaties spelen van business modellen, en dat business modellen proberen uit te leggen hoe waarde 
wordt gecreëerd en gevangen genomen.”(Henriksen et al., 2012). De identificatie van de “wie”, “wat” en 
“hoe” zijn essentieel voor de business modellen. Zakelijke modellen zijn geschikt voor een overzicht van de 
waarde creaties en vangt, relaties, succesfactoren en vergelijkingen met andere concurrerende bedrijven.  

  

Business Model Canvas 

  
Osterwalder, Pigneur en meer dan 470 beoefenaars uit 45 landen schreef “Business Model Generation” met 
inbegrip van het Canvas Business Model (Osterwalder en Pigneur, 2010). Ze definiëren, dat “een business 
model beschrijft de grondgedachte van hoe een organisatie creëert, levert, en de waarde vangt” 
(Osterwalder en Pigneur, 2010). De Canvas Business Model wordt genoemd als eenvoudig en begrijpelijk, 
maar niet te simpel ondernemersactiviteiten. Het is een strategisch management sjabloon bestaande te 
documenteren en zelfs te ontwikkelen en te visualiseren nieuwe businessmodellen. De vier belangrijkste 
componenten in de Canvas Business Model zijn klanten bieden, infrastructuur en financiële 
levensvatbaarheid. Deze vier belangrijkste componenten zijn de ruggengraat van negen elementaire 
bouwstenen, die het instellen van de Canvas Business Model als een blauwdruk (Osterwalder en Pigneur, 
2010). Canvas Business Model is een tool, die nuttige overzichten van de bedrijven biedt te benadrukken 
belangrijke succesfactoren, om belemmeringen op te sporen, aan concurrenten te vergelijken en zakelijke 
ideeën en innovaties te genereren. “Hoewel het doek heeft een eenvoudige structuur vormt een complex 
systeem van onderlinge afhankelijkheid tussen de verschillende elementen” (Henriksen et al., 2012).  

  
De negen elementaire bouwstenen moeten worden geanalyseerd in de volgorde die in de volgende 
afbeelding:  

  



24 
 

 
  

  
Korte beschrijvingen van de negen elementaire bouwstenen op basis van Osterwalder en Pigneur (2010) 
worden verondersteld om bijstand te verlenen bij het gebruik van deze tool. 

  
Klantsegmenten 
Klanten zijn “het hart van elke business model” (Osterwalder en Pigneur, 2010) en daarom is deze bouwsteen 
is de eerste om aandacht te besteden. Bedrijven streven naar het verkrijgen en te dienen verschillende 
groepen mensen of organisaties (Osterwalder en Pigneur, 2010). De clustering van deze groepen in 
segmenten met wederzijdse behoeften, gedragingen of andere kenmerken is van groot belang voor de 
resterende acht bouwstenen van het Canvas Business Model. De auteurs gedefinieerd verschillende 
hoofdtypen Klantsegmenten: 

 Mass markt  
 geen onderscheid tussen de verschillende Klantsegmenten 

 een grote groep klanten met vergelijkbare behoeften en problemen 

 niche markt 
 Specifieke, gespecialiseerde Klantsegmenten 

 gesegmenteerde 

 Klantsegmenten onderscheid met lichtjes verschillende behoeften en problemen 

 Diversified 

 Unrelated Klantsegmenten met zeer uiteenlopende behoeften en problemen 

 Multi-sided platforms / markten 

 Interdependent Klantsegmenten 

  
value propositions 
'valuepropositions zijn “de bundel van de producten en diensten die waarde te creëren voor een specifieke 
klant Segment” (Osterwalder en Pigneur, 2010). Geaggregeerde verpakkingen van producten en diensten 
gericht op de behoeften van specifieke Klantsegmenten. De waarden kunnen zowel kwantitatief als 
kwalitatief (Osterwalder en Pigneur, 2010) zijn. Sommige vaak ontvangen Value Stellingen zijn nieuwheid, 
performance, op maat, ontwerp, merk, prijs, kostenreductie, risicovermindering, toegankelijkheid en gemak. 
De kanalen en klantrelaties in elkaar grijpen de Klantsegmenten met de value propositions.  
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Kanalen 
De interfaces van een bedrijf met hun klanten zijn communicatie, distributie en verkoop kanalen 
(Osterwalder en Pigneur, 2010). Kanalen beschrijven hoe een onderneming communiceert met en bereikt 
zijn Klantsegmenten om value propositions te leveren. Een geschikt mengsel van kanalen is cruciaal om 
klanten tevreden te stellen. Ondernemingen kunnen direct (eigen winkels, sales force, web sales) en / of 
indirect (partner winkels, groothandelaar) kanalen. Channel fasen bestaat uit vijf stappen, die bewustmaking, 
beoordeling, inkoop, levering en after sales zijn.  

  
Customer 
Cliëntenrelatieszijn de soorten contacten koppelen van een bedrijf met speciale Klantsegmenten. Ze “kunnen 
variëren van persoonlijk tot geautomatiseerde” (Osterwalder en Pigneur, 2010). De belangrijkste krachten 
voor de relatie met de klant zijn aankoop en het onderhoud van de klanten en het stimuleren van de verkoop. 
Belangrijke klant Relaties zijn persoonlijke hulp, die is gebaseerd op directe interactie (face-to-face, telefoon, 
e-mail, enz.), Gewijd persoonlijke assistentie, self-service, geautomatiseerde diensten, gemeenschappen en 
co-creatie.  

  
Inkomstenbronnen 
Het geld dat een bedrijf ontvangt voor verkochte producten en / of diensten van Klantsegmenten resulteren 
in Revenue Streams (Osterwalder en Pigneur, 2010). Een bundel van manieren bestaat om geld te genereren, 
waaronder de twee belangrijkste prijsmechanismen van vaste en dynamische aanpak: de verkoop van activa, 
gebruikskosten, abonnementskosten, uitlenen / huur / lease, licenties, makelaarskosten en reclame. 

  
Belangrijke bronnen 
Belangrijke bronnen zijn de belangrijkste activa, die nodig zijn om een business model (Osterwalder en 
Pigneur, 2010) lopen zijn. “Deze middelen maken het een onderneming te maken en bieden een Value 
Proposition, te bereiken markten, relaties met Klantsegmenten te behouden en te verdienen inkomsten” 
(Osterwalder en Pigneur, 2010). Belangrijke bronnen, die kunnen worden onderverdeeld in fysieke, 
financiële, intellectuele en de mens, zijn ofwel van de eigen bezit of gehuurd / gekocht van partners.  

  
Belangrijkste activiteiten 
zoals Belangrijke bronnen, zijn de belangrijkste activiteiten die nodig zijn voor het Value Proposition creatie 
en het aanbieden van (Osterwalder en Pigneur, 2010). Kernactiviteiten zijn de belangrijke handelingen van 
een onderneming moet doen om een specifieke business model uit te voeren. De belangrijkste drie 
kernactiviteiten zijn de productie, het oplossen van problemen en het platform / netwerk.  

  
Key Partnerschappen 
Het netwerk van leveranciers en partners die nodig zijn voor een werkend business model zijn de 
belangrijkste samenwerkingsverbanden (Osterwalder en Pigneur, 2010): bedrijven bondgenoot met partners 
voor business model optimalisatie, voor risicoreductie of overname bron. Key Partnerships kunnen worden 
onderverdeeld in vier types van partnerships: strategische allianties tussen niet-concurrenten, “Coopetition” 
(samenwerking + competitie) als strategische partnerschappen van de concurrenten, joint ventures om 
nieuwe bedrijven en de koper-leverancier relaties te ontwikkelen. Partnerships zijn voornamelijk gebaseerd 
op drie soorten motivatie: optimalisatie en schaalvoordelen, vermindering van de risico's en onzekerheden, 
en de verwerving van bepaalde middelen en activiteiten.  

  
Kostenstructuur van 
de bouwsteen kostenstructuur vat de belangrijkste kosten die voorkwamen in een business model 
(Osterwalder en Pigneur, 2010). Geld is nodig bij het maken en leveren van waarde, het onderhouden van 
contacten en het genereren van inkomsten. Kostenstructuren kan variëren van volledig kostgedreven 
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volledig waarde-gedreven. -Cost driven business modellen zijn gericht op kostenminimalisatie (lage prijs 
Value Proposition, een maximale automatisering, enz.), Terwijl de waarde-gedreven business modellen 
worden benadrukken premium value propositions en persoonlijke service. Vaste kosten, variabele kosten, 
schaal- en bereikvoordelen de opvallende kostenstructuur.  

  
Bij werkwijzen, waarbij verschillende actoren en lange handelsketens bestaat, “is het waarschijnlijk dat een 
analyse van een individu bedrijfsmodel onvoldoende vertegenwoordigt handelspartners tot en 
stroomafwaarts in de keten” (Lundy, 2012). Voor de behandeling van het beïnvloeden van de leverancier en 
klantprocessen is het mogelijk om business modellen te koppelen (zie afbeelding) of aan het hele systeem 
business modellen te creëren, dat is alleen zinvol in geval van significante samenhang en samenwerking 
tussen de actoren in de waardeketen (Lundy, 2012). 

  

 
Bron: Lundy, 

  

  
2012Canvas Business Model is in de afgelopen jaren meer en meer ook in gebruik voor landbouw case 
studies. Sommige online toegankelijke voorbeelden worden hier genoemd. 

  

Value Proposition Canvas (VPC) 

  
naar de zogenaamde product te bereiken - markt fit, moet je beginnen om zeer zorgvuldig uw 
klantensegmenten te analyseren die verwijst naar uw product idee, en vervolgens het ontwerp functies van 
het apparaat dat ze goed overeenkomen met de behoeften van de klant. De auteurs van het Business Model 
Canvas, Alexander Osterwalder en Yves Pigneur, samen voorgesteld met Alan Smith (Osterwalder et al., 
2014) een nieuwe praktische functie "om mensen te helpen het bedrijfsleven kaart, door te denken, te 
bespreken, te testen en draaien van hun bedrijf value proposition in relatie tot de behoeften van hun 
klanten”. Deze methode, door marketing planners over de hele wereld breed geaccepteerde, kan aan het 
business model canvas worden opgevat als aanvulling in detail en zal worden uitgelegd in het kort (voor 
diepere inzichten de lezing van de oorspronkelijke publicaties is . aanbevolen; zie "bronnen" aan het einde) 
het is ook geschikt voor jonge ondernemingen naar aanleiding van een "lean start-up strategie" te begeleiden 
door te experimenteren met zeer eenvoudige proef producten (de zogenaamde minimaal haalbare 
producten MVP), terwijl op zoek naar product - markt fit. 
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het doel van de VPC is om u te ondersteunen op een systematische manier voor value proposition ontwerp 
op die manier, dat het voldoet aan de behoeften van uw klanten, helpt bij het oplossen van hun problemen 
en voldoet aan hun "banen-te-doen" (zie later). Dit product met de naam - markt fit of probleem - oplossing 
pasvorm. Een VPC bestaat uit twee zijden - een rechterzijde van de segmenten klant en een linkerzijde van 
de waardevoorstellen (zie afbeelding). Beide partijen moeten goed op elkaar afgestemd voor een succesvol 
bedrijf. 

Voor praktisch gebruik, kunt u het afdrukken en direct schrijven op het papier, of - als je het gebruikt voor 
groepswerk - plot als een poster, plak het op een muur en het gebruik van sticky notes om het in te vullen en 
aan de te bespreken losse nummers. 

De volgende verklaringen worden opgehaald uit Alexander Osterwalder's blog "Business Model Alchemist - 
Bereiken Product-Markt Fit met onze gloednieuwe value proposition", vandaag de dag te vinden op 
www.strategyzer.com (Osterwalder, 2014). Echter, deze richtlijnen gewijd aan de start-up bedrijven van alle 
soorten en sectoren, en in de meeste gevallen zal slechts een deel van de richtlijn vragen overeenkomen met 
de achtergrond van uw bedrijf idee. Voor u te voorzien van volledige informatie, worden alle richtlijnen 
vragen om alle problemen die in tekstvakken. 

  

 
Bron: Strategyzer 2016 

  

  
Customer Jobs 
banenCustomer zijn activiteiten, die ze willen worden uitgevoerd, problemen die ze willen worden opgelost 
of behoeften die ze willen worden voldaan. Bijvoorbeeld, een klant niet dat een stofzuiger (dit kan het 
product aan de linkerkant), maar een schoon huis. De noodzaak is een schoon huis, het werk moet worden 
gedaan is schoonmaken (moeten worden geregistreerd bij de rechterhand). Hij wil "eten" en / of "genieten", 
zoals werk moet worden gedaan, de "tomaat" als een product en "goede smaak", zoals een winst. 

  
Customer Pains  
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Dit zijn "negatieve emoties, ongewenste kosten, situaties en risico's" dat uw klant kan zien of eerder had 
geconfronteerd, tijdens of na het krijgen van de klus te klaren. Het verdient aanbeveling om elk van de pijn 
gevonden rang, en aan te geven, hoe vaak ze komen. 

  
Customer Winsten 
Dit zijn de voordelen verwacht of gewenst door de klant, en degenen, die hem zou verrassen. De winst kan 
voordelen in functioneel nut, sociale verworvenheden, positieve emoties en kostenbesparingen. Opnieuw 
rangschikken de winst naar aanleiding van de relevantie voor uw klanten, en de opmerking, hoe vaak de 
winsten kunnen worden weergegeven. 

  
Producten en diensten  
op basis van de uitgewerkte profiel van uw klanten kunt u naar vorm je value propositions. Start deze met 
een opsomming van alle producten en diensten, die uw value proposition / uw aanbod te 
vertegenwoordigen. Na deze, het opzetten van een ranking van uw producten en diensten op basis van hun 
belang voor uw klanten. 

  
Pijnstillers 
De volgende stap is om te beschrijven hoe de aangeboden producten en diensten te creëren waarde voor 
klanten in die zin, dat ze verkleinen (of neem afstand) pijnen klant (negatieve emoties, ongewenste kosten 
en situaties, risico's gerelateerd aan banen klant). Nogmaals, het opzetten van een ranking van pijn op basis 
van hun belang voor de klanten, die kunnen worden verminderd of verwijderd door uw producten en 
diensten genomen. Geef ook, hoe vaak elke pijn komt. 
  
Gain Creators 
Tenslotte kan je er aan te tonen hoe uw producten en diensten te creëren winst voor uw klanten. Hoe doen 
ze verwacht, onverwachte of gewenste voordelen die verwijzen naar functionele nut, sociale 
verworvenheden, positieve emoties en kostenbesparingen te produceren? Nogmaals, het opzetten van een 
rangschikking van de winst op basis van hun belang voor de klanten, die kan worden geleverd of verhoogd 
door uw producten en diensten. Geef ook, hoe vaak elke winst komt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdracht 5.3A 
 

Gelieve grondig en individueel over een eigen stedelijk landbouwbedrijf idee, een idee per 
persoon te denken. Houd rekening met de gevraagde case studies die u zocht en ook de 
middelen van de hele cursus. U gaat uw idee voor de komende hoofdstukken volgen om een 
bedrijfsplan te geven! 
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Groepswerk (indien van toepassing) 
Kom alsjeblieft samen in groepen; Bij voorkeur tussen vier en acht personen per groep. Binnen 
de groep krijgt elke individuele bedrijfsidee speciale aandacht. Deze werkgroep sessie streeft 
ernaar uw bedrijfsidee te verbeteren door deze aan te passen op basis van feedback en 
aanbevelingen van de groepsleden. 
 
Voor elk bedrijfsidee, berei en voer een elevator pictch De pitch is een presentatie van maximaal 
twee minuten per bedrijfsidee om de anderen van je idee te overtuigen! 
Wanneer alle groepsleden hun bedrijfsideeën in de lift pitch hebben gepresenteerd, gebruik dan 
dan de methode van Edward de Bono's six thinking caps methode en herzien de bedrijfsidees in 
uw groep. Neem alstublieft de tijd die nodig is om aandacht te besteden aan elk van de ideeën, 
rekening houdend met alle zes perspectieven voor elk idee (zie hieronder). De methode van zes 
denkhoeden heeft tot doel om vanuit verschillende hoeken op een probleem te kijken; Hier de 
zakelijke ideeën voor de stedelijke landbouw:  

 Wit: dit omvat feiten, cijfers, informatiebehoeften en leemten. Drop de argumenten en 
voorstellen, en kijk naar de databank. 

 Zwart: Dit is de hoed van oordeel en voorzichtigheid. De zwarte hoed wordt gebruikt om 
te wijzen op waarom een voorstel niet past bij de feiten, de beschikbare ervaring, het 
systeem in gebruik of het gevolgde beleid. De zwarte hoed moet altijd logisch zijn. 

 Rood: Dit omvat intuïtie, gevoelens en emoties. Met de rode hoed kan de denker een 
intuïtie voorstellen zonder dat het nodig is om het te rechtvaardigen. Het geeft volledige 
toestemming aan een denker om op dit moment zijn of haar gevoelens over te brengen. 

 Geel: Dit is de logische positieve. Waarom iets zal werken en waarom het voordelen biedt. 
Het kan gebruikt worden om naar de resultaten van een aantal voorgestelde acties te 
kijken (maar kan ook gebruikt worden om iets van waarde te vinden in wat er al is gebeurd) 

 Groen: Dit is de hoed van creativiteit, alternatieven, voorstellen, wat interessant is, 
provocaties en veranderingen. 

 Blauw: Dit is het overzicht of proces controle hoed. Het lijkt niet op het onderwerp zelf, 
maar op het 'denken' over het onderwerp. In technische termen gaat de blauwe hoed om 
meta-cognitie. 

Opdracht 5.3B 
 

Na het beslissen over een stedelijk landbouw bedrijfsidee (Opdracht 5.3A) en (mogelijke) 
aanpassingen veroorzaakt door de eerder uitgevoerde groepswerk taken: 
 
Vul alsjeblieft het Canvas Business Model en Value Proposition Canvas in voor uw eigen 
stedelijke landbouw-bedrijfsidee; Elk Canvas Business Model en een Value Proposition Canvas 
van uw bedrijfsidee (individueel). 
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Groepswerk (indien van toepassing) 
Presenteer en bespreek uw bedrijfsidee met Business Model Canvas en Value Proposition 
Canvas in nieuwe groepen van bij voorkeur vier tot acht personen. De discussie heeft tot doel 
uw bedrijfsidee te valideren en extra feedback te ontvangen die waardevol is voor de komende 
taken (het schrijven van een bedrijfsplan). Nadat u uw leden hebt ontvangen, kunt u uw 
individuele bedrijfsideeën aanpassen als u dat wilt. 
 

Optionele videos over Business Model Canvas: 

https://www.youtube.com/watch?v=RzkdJiax6Tw 

https://www.youtube.com/watch?v=ks68qw5cBMc 
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5.2.3 Templating het bedrijfsplan 

Business Plan Basics 

  
Een business plan 
•    is een "ticket" om uw eigen bedrijf 
•    is een plan / een schema, hoe uw bedrijf idee kan worden omgezet in de praktijk 
•    is uw belangrijkste planning tool voor het starten van een nieuwe onderneming 
•    informeert andere personen en instellingen over uw doelstellingen en de maatregelen om hen te bereiken 
•    dient als basisdocument voor de onderhandelingen met banken, investeerders, adviesdiensten, business 
partners 
•    is vaak de basis van hun besluit om u te ondersteunen / samen te werken met u of niet. 
  
Kenmerken van business plannen 
Kortom, een business plan moet 
•    informeren 
        -    welke producten en diensten 
        -    om welke klanten 
        -    waarbij de consumentenprijzen 
        -    waarmee de "structuur" (productie, marketing, distributie, ...) 
        -    Op welke markten 
•    betrekking hebben op alle factoren die van invloed zijn op het succes van uw nieuwe bedrijf; 
•    moeten de kansen en risico's op een transparante, eerlijke en geloofwaardige manier te noemen; 
•    In het geval van de beleggers - -dienen potentiële partners en investeerders, dat u voldoende bevoegdheid 
heeft om uw bedrijf te runnen en ervan te overtuigen dat ze hun geld terug, inclusief rente en winst zal 
krijgen;  
•    flexibel worden behandeld, als nieuwe omstandigheden een aanpassing nodig. 

  
Er is echter geen officiële internationale structuur van een business plan, maar verschillende methoden voor 
het opzetten van deze plannen volgen meestal dezelfde principes en dezelfde inhoud te dekken. Hier wordt 
een business plan structuur wordt gepresenteerd door Duitse Federale Ministerie van Economische Zaken, 
die door acteurs moeten worden geaccepteerd in andere Europese landen, alsmede voorgestelde volgende 
richtlijnen. Ze structureren de inhoud van een business plan op de volgende manier: 
1    Samenvatting 
2    Persoonlijke gegevens van de oprichter (s) 
3    Zakelijk idee: product (s) en / of dienst (en) 
4    Market en concurrentie 
5    Marketing 
6    Organisatie en personeel 
7    rechtsvorm 
8    Kansen en risico's 
9    Financiële planning en financiering 
10    Bijgevoegde documenten 

  
De volgende hoofdstukken geven meer informatie in detail te geven. 

  
Samenvatting  
Dit is het belangrijkste onderdeel, omdat investeerders en partners voor het eerst zal lezen - en kunnen alleen 
doorgaan, als de inhoud ervan wekt hun interesse. Een verwarrende samenvatting zal waarschijnlijk 
voorkomen dat ze om uw idee te bespreken. Dus, een goed geschreven overzicht van alle belangrijke 
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informatie over uw bedrijf idee te bieden in een zeer korte maar duidelijke en nauwkeurige manier om rente 
lezer te wekken heeft. Geef niet lang algemene inleidingen en achtergrondinformatie - vertel uw "big points" 
= uw argumenten, waarom uw start-up een succes wordt! 

  
Een samenvatting moet kort informatie te presenteren over 
•    Oprichter (s) 
•    Business idee (product (en) en / of dienst (en))     
•    Unique selling proposition 
•    Markt 
•    Marketing 
•    Distributie 
•    Juridische vorm 
•    kapitaalvereisten en financiering 
•    Datum van de fundament van de onderneming. 
Schrijf de samenvatting eindelijk - en test het met je vrienden en familie, of ze uw business idee te begrijpen, 
en of de samenvatting in staat is om hen te overtuigen. 

  
Persoonlijke gegevens van de oprichter (s) 
Hier moet je jezelf en je partners te presenteren. Vertel je motivatie voor het zijn een ondernemer op uw 
gekozen zakelijk gebied, te informeren over uw competentie - uw specifieke "harde" en "zachte" 
vaardigheden, je vorming, opleiding, kennis en professionele ervaring. Naast technische kennis, moet je hebt 
en bewijzen kennis van zaken als goed. 

  
Business idee: product (s) en / of dienst (en) 
In dit hoofdstuk moet je je lezer van uw product (en) en / of dienst (en) te overtuigen, en waarom ze beter 
zijn dan die van de concurrenten. Zijn er specifieke "toegevoegde waarde" voor klanten, in vergelijking met 
standaard producten op de markt? Wat is de "Unique Selling Proposition" (USP) van uw aanbod = wat "maakt 
het verschil" vanuit het gezichtspunt van een klant, als hij uw product (en) of dienst (en) in vergelijking met 
de goederen van een andere onderneming koopt. 
Beschrijf, hoe je product (en) en service (s) die u wilt bieden te creëren. Heeft u een specifieke (openstaande) 
productietechnologieën in dienst? Dan moet je ze uit te leggen - maar op een begrijpelijke manier voor "niet-
experts". Bevestig betekenisvolle foto's en illustraties - meer technische details kunnen in een bijlage worden 
gebracht. 
Ten slotte, wordt u verzocht hier over uw korte termijn en ondernemende doelstellingen op lange termijn = 
belangrijke ontwikkeling stappen voor uw onderneming in de komende jaren. 

  
Markt en de concurrentie 
Dit hoofdstuk houdt zich bezig met vier onderwerpen: uw markt, uw klanten, uw concurrenten en de locatie 
van uw onderneming. 
Uw markt: controleren en presenteren van gegevens en informatie over de prestaties van de specifieke 
markt, waarin je handelt - Hoe worden de prijzen, omzet en winst van bestaande bedrijven het uitvoeren van 
de consument? Is het mogelijk "om geld te verdienen" in deze markt? Statistische gegevens en enterprise 
data kunnen worden gebruikt later als uitgangspunten voor uw eigen business plan - binnen het financiële 
gedeelte in hoofdstuk 9. 

  
Uw klanten: wat zijn de specifieke behoeften en de koopkracht van uw potentiële klanten? Beschrijf, wat de 
toegevoegde waarde van hun standpunt van uw aangeboden producten en diensten zou zijn. Zijn hun 
specifieke klantsegmenten - groepen met specifieke sociaal-economische kenmerken (gezinssituatie, leeftijd, 
geslacht, koopkracht, koopgedrag, culturele voorkeuren ....), die u wilt in het bijzonder aan te pakken? Vraag 
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uw potentiële klanten - indien mogelijk, realiseren van een eigen (klein) onderzoek en haar antwoorden te 
presenteren!  

  
Uw concurrenten: als u het invoeren van een bestaande en winstgevende markt, zijn er waarschijnlijk al 
andere concurrerende ondernemingen. Wat is hun specifieke aanbod, dat de prijzen nemen ze, wat kan het 
bedrag van hun jaarlijkse omzet te zijn, en hoe groot is hun marktaandeel? Wat zijn hun USP's, hun sterke en 
zwakke punten in vergelijking met uw nieuwe aanbod?  

  
Uw locatie: in principe voor elke onderneming een goede locatie is het één, waarbij zo veel mogelijk 
potentiële klanten wonen of werkt in de buurt of ziet passeren regelmatig. Sommige concurrenten of 
bedrijven met aanvullende aanbiedingen te verbeteren bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van een locatie. 
Rechtvaardigen, hoe u ervoor kiest uw locatie. Neem contact op met openbare instellingen en openbare 
dienstverleners en laat U alle kosten en juridische voorwaarden, die zijn gekoppeld aan uw locatie. Min of 
meer dezelfde problemen moet je behandelen met over "virtuele locaties", zoals in het web, als uw 
onderneming slechts een of een aanvullende aanwezigheid op het web zal hebben. 

  

  
Marketing 
Gelieve eerst mee dat marketing is meer dan reclame! Verwijzend naar marketing, zijn er vier centrale 
vragen: 
•    Wat is de toegevoegde waarde van uw product (en) en / of dienst (en) voor uw klanten? (Dit houdt 
rechtstreeks verband met zijn unique selling proposition USP) 
•    Op welke prijzen zullen u hen aanbiedt? (Prijsbeleid) 
•    Hoe zal uw product (en) en / of dienst (en) te bereiken uw klanten? (Distribution beleid) 
•    Hoe zal uw klanten worden geïnformeerd over uw aanbod? (Communicatiebeleid) 

  
uw offerte: hoe u uw aanbod zal produceren, reeds beschreven u in hoofdstuk 3 - hier heb je om te laten 
zien, "hoe u uw product (en) en service (s) naar uw klanten of naar de markt". Dit begint met de USP's en de 
toegevoegde waarde voor uw klanten, maar er zijn nog enkele vragen in detail. Zijn er nog andere specifieke 
activiteiten ontwikkelen die nodig zijn om uw producten "klaar is voor de markt" te maken? Bent u van plan 
of heb je al product tests en test gerealiseerde verkopen? Heeft u een kwaliteitsbeleid, welke maatregelen 
voor het beveiligen van kwaliteit van het product / dienst? Vraagt u kwaliteitscertificering door een 
onafhankelijke of openbare instelling? 

  
Uw prijzen: toon uw prijsberekening en rechtvaardigen de minimumprijzen voor elk product / dienst op basis 
van uw kosten. Uw prijs idee moet niet alleen betrekking hebben op uw kosten, maar moet ook concurrerend 
in de markt (waarin de prijzen worden genomen door concurrenten? Uitvullen, waarom wilt u uw prijzen 
hoger te stellen of lager in vergelijking met hun prijzen). Prijsbeleid is rechtstreeks gekoppeld met uw 
algemene bedrijfsstrategie! Maar let op: dit deel kan alleen correct na het opzetten van de financiering van 
een deel worden gerealiseerd; vooral na het opzetten van een volledige kostenberekening met directe en 
operationele kosten per product / dienst.  

  
Uw distributie: hoe gaat het met uw producten fysiek te komen aan uw klanten, hoe klanten de locatie van 
de aangeboden diensten? Bent u rechtstreeks verkopen, of via tussenpersonen? Gebruikt u een webshop? 
Beschrijf en motiveer uw "distributie path". Als u op zoek bent naar de distributie partners, te controleren 
en te beschrijven hun bevoegdheid en de distributiekosten - vaak zijn deze kosten vereisen een aanzienlijk 
deel van de consumentenprijs. 
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Uw reclame: met welke maatregelen en via welke kanalen je potentiële klanten te informeren over uw 
aanbod? Beschrijf en rechtvaardig is, waarom u gebruik maakt van een bijzondere maatregel voor een 
specifieke doelgroep / een specifiek klantsegment. Schat een communicatiebudget. Eerste ideeën of 
voorbeelden van mailings, aankondigingen of vlekken zijn welkom. 

  
Organisatie en personeel 
U kunt al het werk niet alleen doen - wie wat doet in uw onderneming, bent u van plan om werknemers en / 
of partners? Wat zou hun individuele taken zijn? Bent u van plan om een aantal taken uit te besteden? Zorg 
voor een organisatie plattegrond van uw onderneming. 
Het opzetten van een kleine staf planning tabel met behoeften aan arbeidskrachten langs eerste, tweede, 
derde jaar. 
Wat voor soort arbeidscontracten zou u te bieden heeft? Wat zou de totale kosten van arbeid? Neem in 
gedachten een overhead op de lonen per uur voor sociale verzekeringen, vakantie tijden en voor het feit dat 
in geval van ziekte te berekenen. 

  
Rechtsvorm 
die soort juridische vorm zal uw bedrijf hebben? Het kan afhangen van de manier om potentiële partners en 
van bureaucratische eisen voor de stichting ook op te nemen. Het is ook mogelijk (en vaak gedaan) naar de 
rechtsvorm ergens veranderen na de start. 

  
Kansen en risico's 
Niemand kan de toekomst voorspellen, maar het is nuttig om na te denken over mogelijke veranderingen 
van factoren, die positief of negatief voor het succes van uw onderneming te beïnvloeden. Denk na over deze 
factoren, te analyseren en te beschrijven hoe hun veranderingen uw onderneming kan beïnvloeden en hoe 
u waarschijnlijk kunt reageren. Deze methode heet "scenario formulering" (= een denkbare beeld van de 
toekomst, maar niet een prognose). Het wordt aanbevolen om een zogenaamde best-case scenario en een 
worst-case scenario te formuleren: vraag en beschrijf de drie belangrijkste kansen en risico's, die van invloed 
kan zijn positief of negatief uw onderneming. Probeer in te schatten voor elke kans en risico van de praktische 
en financiële gevolgen hebben voor uw onderneming, en uitleggen hoe u gebruik maken van de kans zou 
maken en hoe je zou voorkomen of de problemen veroorzaakt door de risico's op te lossen. Investeerders en 
partners zullen risico's te aanvaarden - maar ze willen weten over uw bekwaamheid om te gaan. 

  
Financiële planning en financiering 
De financiële gedeelte is de kern van elke business plan. Verwijzend naar financiering, volgende vragen zijn 
het meest belangrijk: 
 Wat zijn uw kapitaalvereisten? (Data geleverd door investeringsplan, sales planning, human resources 

planning ......) 
•    Van welke bronnen dekt u hen? (Data geleverd door financieringsplan) 
•    Welke omzet en waarbij de uitgaven omhoog komen in de eerste drie jaar? (Data geleverd door 
investeringsplan, sales planning, human resources planning) 
•    Zal uw onderneming over voldoende liquide middelen te beschikken op elk gewenst moment? (Data 
geleverd door liquiditeitsplanning) 
•    Hoe zou itis winst- en verliesrekening prognose in de dorst drie jaar; zal het winstgevend op de lange 
termijn? (Data door winst- en verliesrekening en door rentabiliteitsberekening geleverd). 

  
Uw kapitaalvereisten van plan: dit plan laat zien hoeveel geld je nodig hebt voor alle kosten posities aan uw 
onderneming te starten en om het uit te voeren in de eerste keer, laten we zeggen binnen de eerste drie 
jaar. Totaal kapitaalvereisten zijn samengesteld door de investeringskosten inclusief stichtingskosten 
(overgenomen uit de planning van investeringen), door directe kosten van de productie (overgenomen uit 
de verkoop planning), arbeidskosten (afkomstig van human resources planning) en overige bedrijfskosten / 
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algemene kosten. Directe kosten en operationele kosten inclusief arbeidskosten moeten vooraf worden 
gefinancierd door u, afhankelijk van de punt van de tijd, wanneer u eerst binnenkomende geld krijgen per 
product en / of dienst te verkopen. Het wordt aanbevolen dit punt van de tijd te optimistisch te berekenen. 
 
Tot slot, - en uw partners - moeten leven tijdens de opstartfase van uw onderneming - dus moet u ofwel 
onder andere een salaris voor u en uw partners of moet je in staat om je privé kosten te dekken van andere 
fondsen. 

  
Uw financieringsplan: dit plan laat zien waar je het geld om uw kapitaalvereisten te dekken, waaronder een 
aantal reserve voor onvoorziene problemen, en wat zijn de financiële voorwaarden (termen, belangen, 
aflossing tarieven, aflossingsvrije periodes). In het algemeen moet je beginnen over de beslissing hoeveel 
eigen geld u en uw partners willen en / of kunnen brengen in het project (= eigen vermogen). Dit kan praktisch 
op verschillende manieren en met verschillende instrumenten worden gerealiseerd. Een groot aandeel van 
het eigen vermogen met betrekking tot uw kapitaalvereisten zal verbeteren succes kansen van uw 
onderneming en de voorwaarden voor bankleningen of leningen te krijgen van particuliere beleggers als 
goed. Meestal zijn de som niet gedekt door eigen vermogen moet worden gefinancierd door schulden, 
normaal bankleningen of leningen van particulieren, of andere financiële instrumenten. U moet ook 
controleren of uw project in aanmerking komt voor steun van het publiek, zoals specifieke leningen en 
subsidies voor startende bedrijven en voor jonge landbouwers. 

  
Uw liquiditeitsplanning: het doel van de liquiditeit plan is om kapitaal donoren en commerciële partners van 
de input leveren industrieën de potentie solvabiliteit van uw onderneming op elk gewenst moment te laten 
zien, laten we zeggen langs de eerste drie jaar. Een kritisch punt van de tijd kan de datum, wanneer de 
aflossing-vrije tijd van de leningen lopen uit zijn. De methode van een liquiditeitsprognose is gewoon het 
vergelijken van alle financiële stromen die in en uit te gaan binnen een bepaalde periode, meestal een maand, 
alleen gezien "echte" kosten en verkopen ( "virtuele" kosten zoals afschrijvingen maken geen deel uit van 
deze rekening) . Als het saldo aan het einde van de maand positief is, uw onderneming is oplosmiddel. Als er 
een relatief groot overschot, kan dit worden beschouwd als een liquiditeits- reserve voor onvoorziene 
verhoging van kosten of daling van de verkoop te dekken. 

  
Uw winst- en verliesrekening voorspelling / rentabiliteitsberekening: dit plan toont vooral de ontwikkeling 
van uw verkoop, uw kosten en uw potentiële winst over de volgende keer (korte termijn, middellange 
termijn, lange termijn). Het kan worden gerealiseerd met een winst- en verliesrekening per maand of per 
jaar, maar de winstgevendheid kan bovendien worden aangetoond met andere methoden van 
rentabiliteitsberekening zoals de netto contante waarde methode en de internal rate of return methode. 
Deze beide winstgevendheid rekenmethoden niet meer geschikt voor winst potentieel te tonen over langere 
perioden die de totale levensduur van een investering. Het kan worden aanbevolen om gebruik van te maken 
en de resultaten te presenteren als goed. In detail, de resultaten van al deze berekeningen op de hoogte 
•    of uw sales in staat om uw kosten te dekken zal worden 
•    hoe lang je nodig hebt om de eerste winstte 
•    belangrijkste winstgevendheid van uw operatie in absolute bedragen 
•    relatieve winstgevendheid in vergelijking met alternatieve beleggingsmogelijkhedenkrijgen. 
Op basis van deze gegevens, moet je denken, of de winst hoog genoeg is om uw verwachtingen te voldoen, 
om te betalen voor uw risico's, het opbouwen van financiële reserves voor problemen en ontwikkeling van 
het bedrijfsleven en om uw kosten te dekken voor het leven (afhankelijk of u hebben berekend een salaris 
voor u en uw partners of niet). 

  
Bijgevoegde documenten 
Het is aan te bevelen om documenten te hechten, zoals curriculum vitae (CV), contracten op partnerships en 
/ of referenties van de rechtsvorm, technische documenten, en andere handige uitleg. 
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Referenties 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMWi (2016). GründerZeiten07 - Businessplan. Berlijn, BMWi. 
 

5.2.4 Financiering 

Financiering en het financieel beheer zijn twee belangrijke pijlers van deze sub-hoofdstuk. De financiering is 
over de opvoeding van financieel kapitaal via de eigen en / of vreemd vermogen, terwijl het financieel beheer 
gaat over de kosten van financieel kapitaal via private investeringen of investeringen in een bedrijf. 
Investeringen zijn langlopende en voor economische doeleinden, zoals investeringen in vaste activa, met 
name grond, gebouwen, machines en constructies voor de productie van energie, maar ook vaste activa, 
zoals obligaties en aandelen. Investeringen gericht op het genereren van winst, het werk te vereenvoudigen 
en bedrijfsrisico's te verminderen.  

  
Volgens de juridische positie van de geldschieter hoofdstad onderscheiden we eigen vermogen (eigen 
vermogen) en vreemd vermogen (schulden). Bovendien, interne en externe financiering moeten worden 
gedifferentieerd. Interne financiering - wat betekent dat de fondsen van het bedrijf - kan via zelffinanciering 
(profit) en hergroepering van activa (grond verkoop, afschrijvingen). Externe financiering van buiten het 
bedrijf dekt deposito financiering (bedrijfs privé deposito's), het eigen vermogen (betrokkenheid van 
samenwerking), en krediet financiering (krediet van een bank of van anderen). Crowd funding, die behoort 
tot de financiering van krediet, is een nieuwe vorm van financiering. De specificiteit is dat er een menigte van 
particulieren het lenen van geld, vooral in plaats van kleine hoeveelheden. Dit kan van bijzonder belang zijn 
wanneer u een nieuwe stedelijke landbouw bedrijf op te richten. In het internet, kunt u platforms om je idee 
gericht op kredietverstrekkers reclame te vinden. Bovendien, ook gemengde vormen van financiering 
bestaan, die een mix tussen eigen kapitaal en krediet financiering, mezzanine-financiering zijn. Twee 
voorbeelden zijn de stille participaties (stille aandeelhouders te geven kapitaal, dat niet aansprakelijk is, de 
stille aandeelhouder heeft geen invloed op de bedrijfsvoering en besluitvorming) en participatiebewijzen / 
coupons, die is als een krediet, maar de rente is afhankelijk van de winst van het bedrijf . Venture capital is 
een vorm van eigen vermogen, zij het vooral in grotere bedrijven: als er een start-up met vergelijkbare hoge 
risico's en er geen bank bereid is om een lening te geven, dan is er de mogelijkheid om een venture capital 
onderneming bereid om te financieren de opstartfase. Na enkele jaren, de venture capital bedrijf neemt hun 
geld.  
In termen van de termijn krediet, kan financiering worden onderverdeeld in: 

 op korte termijn leningen (<1 jaar) 
 Overdraft 
 handelskrediet 
 Term lening op 

 middellange termijn op te nemen (1-5 jaar) 
 Credit door producent of leverancier 

 op lange en middellange -term lenen ( > 5 jaar) 
 annuïtaire lening 

 Afschrijving lening 

 Bullet lening 

  
Hier is een voorbeeld voor een annuïtaire lening met het jaarplan van de schuld diensten. Het geleende 
bedrag is 10.000 €, de duur van vijf jaar, en de rente 5%.  
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Excel verstrekt reeds formule annuities berekenen. De jaarlijkse betalingen (lijfrente) zijn: 
     

Lijfrente ( "recovery factor) = Beginkapitaal x annuïteitfactor 

  
de annuïteitfactor wordt berekend volgens de volgende formule: ((1 + i) nxi): ((1 + i) n -1) 
    i:     rente, bijvoorbeeld 0,04 voor 4% rente 
    n:    aantal jaar 

  
de rente blijft hetzelfde voor de hele tijd van de terugbetaling van de lening. In tegenstelling, is de afschrijving 
lening gekenmerkt door het veranderen (krimpen) schuld diensten van jaar tot jaar.  

  

 
  

  
Banken of andere kredietverleners eisen effecten aan leningen ontvangen. In de landbouw, deze zijn vaak 
eigenschappen (grond, gebouwen) of de financiële prestaties van het bedrijf. Bij het stellen van de bank voor 
een lening willen ze informatie over de vraag kapitaal, balans voor drie jaar, overzicht van activa en schulden, 
verlies en winstverwachting (winstgevendheid) en liquiditeit plannen ontvangen. Hier zijn een aantal 
belangrijke zaken bij de onderhandelingen met een bank: 

 Vraag naar de effectieve rente van de lening (alle kosten inbegrepen) 
 Vraag naar extra kosten die niet zijn opgenomen in de effectieve rentevoet 
 Vraag naar de mogelijkheid van een speciale betalingen 

 Vraag voor een latere terugbetaling begin! (naar hoeveelheid geld in de opstartfase te verhogen) 
 Vraag naar hiaten terugbetaling (tijd frames zonder terugbetalingen) in het geval van een tekort aan 

geld 

  
voordat het naderen van een bank moet u bekend met termen als valuta, nominaal bedrag, de uitbetaling 
van de lening / nettoloon zijn , disagio, nominale rente en effectieve rente. De rente is ook afhankelijk van 
de oevers rating van u / uw bedrijf en de gestelde zekerheden. Het interne rendement methode berekent de 
effectieve rente van een lening, die is een van de belangrijkste nummers om te beslissen wanneer het 
afsluiten van een lening. Excel biedt een functie voor dit: IRR.  
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Een belangrijke regel van de financiering is dat je matching looptijden voor de financiering en investeringen 
nodig. Daarom moet kortlopende schulden worden gefinancierd door de beschikbare kapitaal en de vaste 
activa moet niet door kortlopende schulden worden gefinancierd. Daarnaast is er een minimum aan eigen 
vermogen is nodig voor risicovermindering en toegang tot extra vreemd vermogen.  

 

5.2.5 Uitwerken van het bedrijfsplan 

Dit hoofdstuk gaat over het schrijven van hoofdstuk 9 van een business plan: “financiële planning en de 
financiering”. Sommige inleidende informatie over de financiering worden gepresenteerd in het 
bovenstaande hoofdstuk 5.2.4 Financing. Meer gedetailleerde informatie over hoe u dit hoofdstuk te 
schrijven wordt hier gepresenteerd. Het moet de volgende elementen: 

 De kapitaalvereisten van plan 

 Financieringsplan 

 Liquidity planning 

 Winst en verlies berekening / rentabiliteitsberekening (incl brutowinst berekening.). 

  
Er zijn verschillende - meestal uit te blinken op basis van - publieke domein software tools aangeboden door 
de instellingen te bevorderen start-up bedrijven, die u kunnen helpen om deze taken op te lossen (SWICE-
Calc, ontwikkeld door Zuid-Westfalen International Center for Entrepreneurship (SWICE) aan de Zuid-
Westfalen University of Applied Sciences SWUAS - alle rechten voorbehouden; gratis voor leden van deze 
cursus). Voor een beter begrip en als je geen toegang hebt tot een geschikt instrument hebben geven we 
hier informatie voor het opzetten van deze plannen op uw eigen stap voor stap. We raden u aan te beginnen 
met de brutowinst berekeningen voor elk van uw producten en diensten als centrale elementen van uw 
winstgevendheid berekening. 

  

5.2.5 (1) SWICE rekentool 

  

Stap 1: Het opzetten van de brutowinst berekening (s) 

  
Voor alle producten en diensten het type, eerst na te denken over de mogelijke verkoopprijs per eenheid die 
je hebt. Dan heb je om te beslissen over de referentiebasis van uw bruto winstberekening: wilt u berekenen 
per eenheid product, per veld gebied (ha), per kas oppervlakte (m²)? Vermenigvuldig aantal eenheden door 
de verkoop prijs en u krijgt uw omzet per referentiebasis. Dan moet je om na te denken over de kosten van 
verkochte goederen (COGS) - voornamelijk de som van uw (grondstof) kosten; in de landbouw bijvoorbeeld 
uitgaven voor invoer aankopen, zoals voor zaden, zaailingen en planten, meststoffen, irrigatiewater, energie 
of ander materiaal, dat niet "duurzaam" of niet konden worden gebruikt voor meer dan één 
productieperiode. Hoe brutowinst berekeningen kunnen uitzien wordt gedemonstreerd in de volgende 
tabellen. 

  

http://www.urbangreentrain.eu/imgs/dwnld/24/A1_M5_SWICE%20Calc.xlsx
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Voorbeeldige brutowinst berekening voor groenten in polytunnel productie (Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, 2015) 
  

 
voorbeeldige brutowinst berekening voor buiten geteelde groenten (Agrarische Kamer Lower Saxonia, 2014/15) 

  

  
Let op het feit, dat de seizoensgebonden werk - en dat is betaalde direct afhankelijk van de productie-
activiteit (bv gewas plukken betaald per aantal eenheden of kg geoogst) - kan worden geïntegreerd in 
kostprijs en de brutowinst berekening, maar op basis van de bruto kosten van het in dienst onderneming. 
Bruto kosten per uur seizoenswerk kunnen verschillen van land tot land als gevolg van specifieke nationale 
voorschriften als minimale wettelijke loon- en / of in aanmerking te komen voor sociale uitkeringen of niet. 
Gelieve onderzoek / vragen voor deze specifieke regelgeving en de uiteindelijke "add-on" arbeidskosten voor 
werkgevers. 
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Met alle COGS elkaar, berekent de som per referentiebasis en per eenheid. Tot slot, aftrekken u kostprijs per 
eenheid van de prijs van het product, en je krijgt brutowinst per eenheid. Deze eerste sleutelfiguur wordt in 
de praktijk gebruikt voor de korte termijn monitoring, maar voor het plannen van een bedrijf het biedt slechts 
een ruwe oriëntatie: Brutowinst moet eerder positief zijn, omdat je nog niet operationele kosten, interesses 
of belastingen hebben overwogen. 

  

Stap 2: Het berekenen van de arbeidskosten van vaste medewerkers voor de operationele kosten 

  
Kosten voor werknemers met een contract per maand, per jaar of voor onbepaalde tijd hebben verschillende 
worden behandeld. Ze maken deel uit van de bedrijfskosten, niet van de kostprijs. Hier moet je eerst na te 
denken en te beslissen hoeveel medewerkers u nodig heeft voor wat voor soort taken, en over uw eigen rol 
als goed: u en uw partners kunnen worden toegepast door uw onderneming en / of krijgen een deel van de 
netto-inkomen van het. Deze beslissing hangt af van de aard van uw bedrijf project en uw persoonlijke 
wensen. Nogmaals, je moet het onderzoek van de nationale regelgeving het bepalen van de volledige kosten 
per maand van een dienstbetrekking - in het algemeen moet je beginnen met het salaris voor belasting (= 
bruto salaris), en het toevoegen van de werkgevers kosten voor sociale verzekeringen, specifieke betalingen 
voor een vakantie of een 13th salaris en eventuele extra kosten in verband met de tewerkstelling van een 
persoon. Afhankelijk van uw land van vergelijking, moet je een overschot berekenen op basis van 30% - 50% 
aan het salaris voor belastingen. 

  

Stap 3: Het berekenen van verdere algemene kosten voor de operationele kosten 

  
Naast vaste kosten voor machines en gebouwen (die later zal worden behandeld), zijn er nog andere 
algemene kosten binnen de bedrijfskosten voor: 

 diensten buiten de 

 telefoon en internet 
 huurprijzen 

 Utilities 
 Verzekeringen 

 Reparaties en onderhoud 

 Reclame en marketing 

 ( mogelijk) octrooien en licenties 
 Overige kosten 

Denk na over hen en schatten deze kosten posities. 

  
Rekening houdend met belasting over de toegevoegde waarde (BTW) 
In het algemeen wordt iedere onderneming in de meeste landen van de wereld verplicht om zogenaamde 
belasting over de toegevoegde waarde (BTW) betalen over het verschil tussen de verkoopprijs en hun inbreng 
aankopen. In de praktijk krijgen ze de BTW van hun klanten en ze betalen BTW aan hun input providers - en 
als er een interne BTW-overschot, ze hebben om het te leveren aan hun belastingkantoor. Heel vaak zijn er 
ingewikkelde nationale BTW-regelgeving met uitzonderingen en / of specifieke voorschriften voor kleine 
ondernemingen, start-ups en boerderijen. Bovendien worden er verschillende BTW-tarieven per land en per 
product sector eveneens toegepast. Bv algemene BTW-tarief in Duitsland is 19%, maar voor voedsel verkocht 
op markten en winkels is het 7% - en in restaurants 19%. Voor uw berekeningen, is het raadzaam om de BTW-
tarieven vast te stellen op nul en het berekenen van alle inputprijzen en verkoop zonder BTW voor de eerste 
planning, omdat de BTW is meestal een "loopt door positie" niet van invloed op de winstgevendheid, maar 
de liquiditeit van een onderneming. Echter, voor een juiste liquiditeitsplanning, BTW moet worden later 
berekend. 
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Stap 4: Investeringsplan 

  
Je moet nadenken over noodzakelijke vaste activa voor uw nieuwe onderneming, uw "investeringen". 
Kortom, het zijn allemaal productiemiddelen / apparatuur, die "duurzaam" zijn of kan worden gebruikt meer 
perioden (jaar, seizoenen, etc.). Typische vaste activa zijn machines, gebouwen (onroerend goed), land, 
technische apparatuur of "immateriële" activa, zoals octrooien, licenties of andere vormen van intellectuele 
eigendommen. Verdere elementen van een investeringsplan zijn "vlottende activa" (activa, die kunt u gebruik 
maken van meer dan één jaar, maar je ze rekenen met hun volledige kosten in het jaar van hun aankoop) 
rechtstreeks en "start-up costs" (alle kosten in verband met de oprichting van een nieuwe onderneming; zie 
tabel). 

  

 
Voorbeeldige investeringsplan, dat is de kern van de kapitaalvereisten van plan (SWICE-Calc, 2016) 

  

  

Stap 5: Het berekenen van afschrijvingen voor operationele kosten 

  
voor alle vaste activa / investeringen die u moet het opzetten van een kleine tafel met hun aankoopkosten, 
hun levensduur ( in maanden of jaren), de datum van aankoop, de vermoedelijke restwaarde na gebruiksduur 
en de afschrijving (per maand of per jaar) afgerond. Of u berekenen per maand of per jaar is afhankelijk van 
uw beslissing en van de aard van uw productieprocessen - als ze zijn vrij kort, kunt u berekenen op een 
maandelijkse basis, als ze langer (zoals bijvoorbeeld in de landbouw), kunt u jaarlijks berekenen . Afschrijving 
per jaar (per maand) wordt berekend door de volgende formule: 

  
(acquisitiekosten - restwaarde): aantal jaren (maanden) van de levensduur 
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Let op, het land heeft op een specifieke manier te behandelen: het land is absoluut duurzaam, en dus is er 
wordt er geen afschrijving voor het (en grondkosten zijn het invoeren van operationele kosten alleen, als het 
wordt verhuurd)!  

  

Stap 6: De kapitaalvereisten van plan 

  
De acquisitiekosten van uw duurzame activa zijn in het algemeen het grootste deel van uw kapitaalvereisten 
aangevuld met de kosten voor de eerste werkmiddelen / inventarisatie van de productiemiddelen en de 
kosten posities vertegenwoordigt opstartkosten ook. Deze start-up kosten zijn bijvoorbeeld posities als 
notaris, de registratie van bedrijven, consulting, advocaat, marketing, website en anderen (zie bovenstaande 
tabel). Tot slot, je moet naar de hoofdstad behoefte te schatten voor het afdekken van uw COGS, uw 
operationele kosten van arbeid en algemene kosten en uw persoonlijke kosten van levensonderhoud op zijn 
minst tot de dag, als je geld krijgt voor uw eerste verkoop - en het wordt aanbevolen om berekenen met 
enige reserves! Als je al deze kosten posities zijn samengevat, heb je berekend je eerste vereiste kapitaal. 

  

  

Stap 7: Financiering plan en leningen 

  
hebben nú een idee over uw startkapitaal nodig heeft, moet je nadenken over de financiering van hen - u 
kunt realiseren dat met verschillende instrumenten van het eigen vermogen of schuldfinanciering (indien 
ontbrekende achtergrond: weer te zien hoofdstukken 5.1.1 en 5.2.4). Geld, dat iemand zet in een 
onderneming zonder dat actieve participatie in beslissingen van het management - Kortom, financiering met 
eigen vermogen gewoon "eigen vermogen" (eigen vermogen) die op verschillende manieren, maar ook "stille 
participaties" te zijn. In kleinere ondernemingen zogenaamde business angels en middelgrote 
ondernemingen zogeheten durfkapitalisten zijn vaak bezig met die manier. Schuldfinanciering kunnen in het 
algemeen worden gerealiseerd door aandeelhoudersleningen - dit zijn leningen van de eigenaren van de 
onderneming - of door middel van bankkredieten. Een andere belangrijke bron voor start-up financiering 
kunnen publieke middelen in de vorm van subsidies / aids. Als je hebt besloten over de financiering van uw 
bewerking kunt u het opzetten van een financieel plan waarin de financiële bijdragen voor uw kapitaal 
behoeften door het type bron te dekken (zie tabel). 

  

 
Voorbeeldige financieringsplan, hier volgende termijnen (SWICE-Calc, 2016) 
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De positie "netto-ontvangsten vóór financieringsactiviteiten" brengt in de winsten en verliezen als een 
positieve / negatieve bijdragen aan de financiering van de onderneming. "Rekening courant": de 
mogelijkheid om op korte termijn krediet (tegen een hoge rente, ...) op de lopende rekening; meestal is er 
een maximumbedrag beperken van de "rekening-courantkrediet" (= de maximale negatieve waarde, die uw 
huidige bankrekening mag hebben door uw bank).   

  

Stap 8: Het berekenen van rentebetalingen 

  
Hoeveel rente uw onderneming heeft moeten stellen op welk tijdstip, hangt af van je 
financieringsinstrumenten en in detail over de voorwaarden van de leningen. Als u een lening financiering, 
meestal kunt u kiezen tussen een annuïtaire lening en amortisatie lening (zie hoofdstuk 5.2.4). Naar 
aanleiding van de verklaringen van 5.2.4, kunt u de jaarlijkse (of maandelijks) schuld service voor uw leningen, 
met inbegrip van de jaarlijkse (maandelijks) rentebetalingen en aflossing berekenen. Rentebetalingen maken 
deel uit van de winst-en-verlies berekening, maar niet de terugbetaling tarieven (ze moeten worden betaald 
uit de netto-inkomsten, maar de kosten positie "afschrijvingen" in de operationele kosten zijn bv ze te 
bedekken9:. 
  

Stap  Liquiditeitsplanning 

  
economen als aan zeggen "de liquiditeit boven rendement" - en betekenen, dat een onderneming verliezen 
over enige tijd kan dragen - maar als het niet in staat is om zijn rekeningen, interesses en aflossingen te 
betalen voor credits, het is echt in gevaar Daarom moet u zorgen. . zijn altijd oplosmiddel - of "vloeibare" A 
liquiditeitsplanning heeft als doel om aan te tonen, dat - als uw business plan goed wordt uitgevoerd - uw 
onderneming in staat om zijn rekeningen te allen tijde zal kunnen betalen (indien ontbrekende achtergrond: 
zie hoofdstuk 5.2.4 ). Nu moeten alle gegevens voor het berekenen van de liquiditeit plattegrond van uw 
start-up beschikbaar is, en je kunt het opzetten van een liquiditeitsplanning (zie tabel). 

  

 
Voorbeelden van liquiditeit plan van een startende onderneming 
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de liquiditeit (begin van de periode) is de som van alle liquide middelen (bankrekening (en) + cash). Van deze 
waarde, u allen uitstromende betalingen terug te trekken binnen een periode en voeg alle binnenkomende 
betalingen. De eindwaarde "liquiditeit (einde periode)" moet eerder positief zijn - en dit zou betekenen, dat 
uw onderneming kan betalen zijn rekeningen en heeft een aantal reserves. De waarde in de kolom "pre-
start" rij 24 (zie tabel hierboven) wordt overgebracht naar de kolom "periode 1" in rij 4, en je blijft na deze 
regeling. Bovendien aan een liquiditeitsplanning kunt u berekenen liquiditeit indicatoren en presenteren in 
uw business plan ook. 

  

Stap 10: Winst-en-verlies-Forecast 

  
Tot slot, u wilt weten of uw onderneming winst zal maken binnen een vastgestelde periode (per maand, per 
drie maanden per jaar - afhankelijk van de duur van uw productieproces (-es). in de landbouw worden de 
meeste winst-en-verlies berekeningen op basis van één jaar. We beginnen meestal met de resultaten van uw 
brutowinst berekening (s) (stap 1) en voeg dan alle elementen van de bedrijfskosten (kosten vaste arbeid / 
stap 2, algemene kosten / stap 3 en afschrijvingen / stap 5). Na deze moet je rekening houden met de rente 
voor uw leningen / stap 8 (zie tabel). 
  

 
Voorbeelden van de winst-en-verlies prognose van een start-up onderneming voor de vier periodes 

  

  
echter als uw onderneming heeft inkomsten of uitgaven buiten zijn gedefinieerd bedrijfsvoering 
(bijvoorbeeld inkomsten uit financiële beleggingen), moet u deze gegevens (boven niet-operationele 
inkomsten en niet-operationele kosten in tabel) beschouwen als goed. Let op, de terugbetaling tarieven zijn 
+/- vallen de afschrijvingswaarden en maken geen deel uit van de winst-en-verliesrekening. Tot slot, voordat 
u uw geschatte netto-inkomen te krijgen, moet u uw en uw partners inkomstenbelasting te overwegen. 
Echter, kunt u voor de eerste planning berekeningen van het belastingtarief op nul - maar vergeet niet het 
voor verdere berekeningen! 
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Echter, kan het gemakkelijk gebeuren dat langs de eerste maanden (of langer ...) uw onderneming geld zal 
verliezen. Sommige start-ups doen voor de komende jaren - dit kan te wijten zijn aan hoge investeringen, 
duurzame constructies, de productiecapaciteit en tijdrovend kennisontwikkeling ten opzichte van de opening 
van de markten en de omzet te verhogen. Toch betekent dit niet dat er geen succes op het einde zal zijn. 
Daarom is de winst-en-verlies-rekening als een prognose is een eerste kijk op de winstgevendheid voor de 
eerste periode van de tijd, maar voor een betere beoordeling moet je methoden, die de gehele levensduur 
van uw vaste activa rekening houden (zie Zakelijk gebruik plannen economie IV). 

  

Stap 11: Aanpassingen en wijzigingen 

  

ten slotte heb je de resultaten van alle noodzakelijke plannen voor hoofdstuk 9 van een business plan - maar 
voordat je ze daar te presenteren, check ze verwijzend plausibiliteit en of ze zijn bevredigend en adequaat of 
niet. Indien nodig, na te denken over veranderingen in uw business plan! Negatieve liquiditeit is altijd vereist 
een verbetering van de financiering en / of verlaging van de kosten en / of verhoging van de omzet. Negatieve 
rentabiliteit in de eerste tijd kan worden doorstaan, maar over de gehele levensduur van uw beleggingen kan 
niet worden aanvaard. Dus eerst rekenresultaten vereisen vaak een tweede of derde ronde van aanpassingen 
- maar blijf op realistische cijfers en aannames! 

  

Rentabiliteitsberekeningen 

  

De excel-based "tool rentabiliteitsberekening" zal u helpen om op middellange en lange termijn 
winstgevendheid van uw business project te analyseren. Het sluit zich aan bij drie analytische methoden: ze 
allemaal moet je duidelijk positief resultaat te geven om te concluderen, dat uw onderneming in staat zijn 
om geld te verdienen zal zijn. 

  

5.2.5 (2) Winstgevendheid rekentool 

  
Beslissen over de periodes analyse 
Voor het werken met het gereedschap, enige uitleg nodig (voor de achtergrond zie 5.2.4). Je begint het 
invoeren van gegevens in sectie A - geef dan uw belangrijkste investeringen, hun aankoopkosten, hun 
levensduur in jaren en hun vermoedelijke restwaarde, als je ze te verkopen na gebruik. Ten tweede, moet u 
beslissen over de perioden analyse, die het best passen bij uw bedrijf project. In de logica van de 
investeringen berekeningen, de onderzochte periode is de periode, waarin je verwacht dat al uw 
investeringen terug op toekomstige verkopen worden betaald en uw bedrijf genereert winst. Deze periode 
zal in het algemeen worden bepaald door de levensduur van uw belangrijkste investering; en in de meeste 
gevallen moet de investering, waarvan de langste levensduur heeft zijn. Een voorbeeld: als je gaat investeren 
in een stevige kas (prijs 100.000 €, 20 jaar levensduur), een trekker (prijs 30.000 €, 6 jaar levensduur), een 
irrigatie-apparatuur (prijs 20.000 €, 10 jaar levensduur) - dan de kas investering zou je "leading investering" 
en zou je onderzochte periode ingesteld op 20 jaar, wat overeenkomt met de levensduur van 20 jaar en de 
hoogste initiële investering waarde.  
Echter, in de planning berekeningen die u zijn in principe vrij om een analyse te kiezen - laten we zeggen, je 
wilt zien, of uw project rendabel zal zijn en betalen voor uw beleggingen binnen 10 jaar, dan proberen dat 
uit! 

http://www.urbangreentrain.eu/imgs/dwnld/24/A2_M5_Profitability%20calculation%20tool.xls
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Beslissen over de rente 
volgende nummer op te lossen en in deel A te gaan is de rente voor uw investering te berekenen (= 
berekening rente). Dit zal echter direct afhankelijk van uw financiering: Bijvoorbeeld, als u toegang tot het 
eigen vermogen, waarvoor weinig of geen rente wordt verwacht, kunt u de berekening rente laag te houden 
- en af te leiden uit winstpercentages van alternatieve financiële beleggingen. Als u wilt uw bedrijf met 
leningen te financieren, dan moet je de effectieve rente van uw leningen te gebruiken als basis voor uw 
"berekening interest rate" en voeg een toeslag van 0,5% tot 1,0% op als vergoeding voor ondernemersrisico's 
en als een "reserve buffer". Voorbeeld: U krijgt uw leningen met een effectieve gemiddelde rente van 3% - 
dan moet je de berekening rentevoet vast te stellen op 3,5% - 4%. 

  
Het invoeren van gegevens voor "betaling stream" 
De door de functie methoden zijn zogenaamde dynamische berekeningsmethoden, die het mogelijk maken 
het invoeren van verschillende zakelijke nummers voor elk jaar. Vul in deel B - D (afhankelijk van de 
onderzochte periode die u hebt gekozen) per jaar: 
•    Brutowinst 
•    Bedrijfskosten 
•    Afschrijving 
•    Interest 
•    Re-Investeringen en 
•    verkoop van activa 
De waarden in de rij "betaling stream" relevant zijn voor contante waarde en intern rendement 
berekeningen. Ze hoeven niet te afschrijving en rente te overwegen als gevolg van de aard van deze beide 
methoden (dus de formule voor de betaling stroom voegt afschrijvingen en rente, die vóór afgetrokken als 
elementen van de bedrijfskosten). 
Er is een probleem met betrekking verschillende gebruiksduur van de beleggingen. Laten we komen terug 
naar ons voorbeeld van hierboven: De tractor heeft een levensduur van slechts zes jaar - dus je moet betalen 
voor een nieuwe in jaar 7 en in het jaar 13, alsmede. Om dit te integreren in de berekening moet je 
acquisitiekosten te voeren voor een nieuwe tractor in rij "Re-investeringen" in de cellen voor het jaar 7 en 
het jaar 13. Een andere vraag is, of de "oude" trekker zich nog steeds zou hebben een restwaarde, die u kunt 
realiseren bij de verkoop van het. Zo ja, dan moet je deze resterende waarde in te voeren in de regel "Asset 
sales" voor het jaar 7 en voor het jaar 13 ook. Dezelfde procedure moet je een aanvraag voor de irrigatie-
apparatuur (re-investeringen in het jaar 11).  

  
Het interpreteren van de winst-en-verliesrekening gemiddelde resultaten 
De sleutelfiguur "Winst-en-verliesrekening over het gemiddelde" informeert u over de mogelijke jaarlijkse 
netto-inkomsten vóór belastingen van uw startende onderneming. De tool is eenvoudig berekenen van het 
gemiddelde van de bedrijfsopbrengsten over alle jaren van de onderzochte periode, en het nemen van 
waarde van de activa in aanmerking. 

  
Het interpreteren van de netto contante waarde resultaten 
De netto contante waarde van een belegging (in dit geval uw bedrijf project wordt beschouwd als een 
"geaggregeerde investering") wordt berekend door alle toekomstige verkopen en kosten tot hun huidige 
waarde, toe te voegen ze op en af te trekken van dit bedrag de totale initiële investeringswaarde. Als de 
berekende netto contante waarde van een business project is eerder positief ten opzichte van de 
samengevoegde waarde van alle initiële investeringen, dan is uw geplande onderneming kan worden 
beschouwd als winstgevend (echter, op basis van de aannames die u hebt gemaakt). Met andere woorden, 
een netto contante waarde van bijvoorbeeld 20.000 € geeft aan, dat uw bedrijfsactiviteiten zal terugbetalen 
uw initiële investeringen en je krijgt nog een overschot van 20.000 € in contante waarde over de onderzochte 
periode. In de huidige waarde middelen, zal dat echt positief inkomstenstromen, die later gebeuren, 



47 
 

aanzienlijk hogere bedragen hebben - maar als deze toekomstige inkomstenstromen worden verdisconteerd 
en geaggregeerde, de contante waarde van hen allen tezamen zouden 20.000 € plus de waarde van de initiële 
investering . 
In principe kan elk project met een positieve netto contante waarde worden beschouwd als winstgevend - 
maar voor een betere evaluatie, moet u die waarde met de totale initiële investering bedrag te vergelijken. 
Als u oorspronkelijk 1.000.000 € hebben geïnvesteerd en de netto contante waarde is slechts 5.000 €, dan is 
er geen significant winstgevendheid. Maar als de initiële investering werd bijvoorbeeld € 4.000, dan is de 
winstgevendheid liever uitstekend. 

  
Tolken internal rate of return resultaten 
Het interne rendement wordt berekend door een algoritme, die op zoek is naar dat rente, die zou leiden tot 
een netto contante waarde van een investeringsproject van exact nul. Deze rentevoet aangeeft dan het 
jaarlijks rendement tarief van 1 €, die je in eerste instantie in de business project had geïnvesteerd. Laten we 
zeggen, het interne rendement is 3%: Dit betekent, dat voor iedere 1 € u terug 0.03 € per jaar te krijgen. 
Maar hoe wordt dit weergegeven op de winstgevendheid van uw bedrijf project? Voor de beslissing deze, 
moet je de interne rendement te vergelijken met uw persoonlijke idee van een minimum rendement. Echter, 
deze minimale rendement veelal afhankelijk van de financiering van een project - en voor zo winstgevend 
wordt overwogen, moet de internal rate of return overschrijden op een overzichtelijke manier uw 
persoonlijke minimum rendement, en in het bijzonder de snelheid van (!) uw leningen. Bijvoorbeeld, als u 
uw onderneming heeft gefinancierd met een banklening van 4% rente, dan is een intern rendement van 
slechts 3% is niet in staat om rente en aflossing van deze lening te dekken - het project zou worden 
beschouwd als niet rendabel. Maar als je je project met eigen vermogen gefinancierd hebben en je te 
schatten een gemiddeld rendement van 1% voor alternatieve financiële beleggingen, dan wordt een intern 
rendement van 3% zou genoeg zijn om de conclusie te komen echter wel, dat uw project economisch 
haalbaar is ( bij een laag rendement). 

  
Wat te doen, als er geen bevredigende winstgevendheid? 
Als dit het resultaat van uw analyse van de winstgevendheid, dan moet je je business plan en de 
veronderstellingen herzien - maar blijf op de feiten, en probeer niet te manipuleren gegevens alleen maar 
om winst kansen, die in werkelijkheid niet bestaan aan te tonen. Als een rentabiliteitsberekening leidt tot 
negatieve resultaten en houdt je uit de buurt van een riskante operatie en het verbranden van geld, heeft 
het zijn doel vervulde ook! 

  
Referenties: 
Neuschäfer, K. and Gerlach, A. (2016): SWICE-Calc - tool to calculate finances for start-up enterprises. Soest, South Westphalia 
International Center for Entrepreneurship SWICE at South Westphalia University of Applied Sciences SWUAS. Alle rechten 
voorbehouden. 
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5.3 Runnen van de onderneming 

5.3.1 Marketing 

Verschillende corporate communicatie strategieën hebben verschillende strategische doelen. Het is 
verstandig om een duidelijk begrip van het beoogde doel van de communicatie en van de verschillende 
methoden die kunnen worden toegepast hebben. 
Vaak zijn de methoden hebben overlappende doelen: reclame voor een product kan en moet ook een sterk 
merk. Klantenbinding kan en moet worden gebruikt om producten te promoten. Corporate communicatie 
dekt: 

- product:     reclame  de verkoop te stimuleren 
- merk:     public relations  het creëren van een positief imago van het bedrijf 
- de klant:     klantrelaties  onderhouden van een tevreden klantenkring 

  
Langs de levensduur van een product, ander product communicatie bestaan: 

- Introductie fase : 
    - maak de aandacht en het genereren van nieuwsgierigheid 

- zichtbaarheid van het product te verhogen 
- het genereren van hoge initiële en follow-up sales 
- image een beknopte en duidelijke merk op te bouwen 

- de groeifase 
    - defensieve strategieën ten opzichte van concurrenten(esp “me-too” producten.) 
- Saturationfase 
    - sustain klantenbestand (top of mind) 
    - aanpassen aan veranderende markt 
    - eventueel corrigeren positionering 

    - aftakelingsfase 
        - lage prioriteit 
        - meestal marktuitreding wordt niet ondersteund communicatie 

  
Above the line- en below the line-communicatie kan gescheiden van elkaar. Above-the-line-communicatie 
(klassieke reclame) is een massa-communicatie, kan worden gebruikt om merkimago merkbekendheid en 
verhogen, en gebruik maken van verschillende soorten media. Het onderscheid in product reclame, 
assortiment en bedrijf reclame, en reclame allianties en joint reclame groepen.  
Below-the-line-communicatie (product placement) is gericht en betaald voor de plaatsing van een product, 
bijvoorbeeld in de set van een film of tv-productie. Het doel is vooral om het beeld te verbeteren en om de 
klanten te behouden. Een voordeel is dat het merk is vertegenwoordigd in een authentieke en 
geloofwaardige instelling, zodat de reclame-effect niet wordt gevoeld door de klant. Bijdragende is een below 
the line communicatie en beginsel van wederzijdse voordelen. Doelen zijn naamsbekendheid, imago 
positionering, en contact kwaliteit. Andere below-the-line-communicatie zijn ambush marketing, promotie 
teams, event marketing, point of sale activiteiten, guerilla marketing en mond-tot-mond.  
De criteria voor de selectie van de communicatie-instrumenten zijn: 

 - Hoe kan de doelgroep worden beïnvloed? 

 - Budget beperkingen 

 - Communicatie doelen 

 - Betrokkenheid van de doelgroep 

 - Creatieve mogelijkheden en opties 
 - Reach of het bereik 

 - Tijdsdruk 

 - Authenticiteit 



49 
 

  

5.3.2 Supply Chain Management en Logistiek 

De distributie van goederen en diensten vereist geavanceerde en logistiek. Dit wordt steeds toenemende 
belang als gevolg van nieuwe informatie en geografische positioneringstechnologieën, multikanaaldistributie 
en nieuwe en heterogene voorkeuren van de consumenten.  
Algemene trends in de detailhandel zijn: 

 Structurele veranderingen en de concentratie processen vooral in food retail 

 Grotere markten en “alles onder één dak” -concepten 

 Bijzondere verkoopsvoorwaarden van bekende merk fabrikanten van de consument alleen 
verleend aan grote retailers 

 Grote retailers dwingen hun voorwaarden aan kleine producenten 

 Small retailers kunnen niet diversiteit gevraagd door veel consumenten tegen lage prijzen 
te bieden, maar toenemen in gemakswinkels 

 Zaken sluiting van kleine retailers als gevolg van: 

 Gebrek aan consistente opvolgingsplan 

 High werktijden 

 Afnemende inkomensniveaus 

 Elektronische handel en flexibele levering service providers 

 De uitbreiding van de potentiële verspreidingsgebied 

 Het verlagen van de markt toetredingsdrempels speciaalzaken 

 Sterke positie van de grote platforms 

  

 
  

Bijzondere kenmerken van supply chain management en logistiek: 

 beslissingen zijn strategische en lange termijn: het moeilijk omte herzien 

 beslissingen invloed op vele andere gebieden van de actie in een bedrijf / project (product, prijs, 
promotie) 

 supply Chain management en logistiek zijn de belangrijkste knelpunten in consumentenmarketing 

 Sterke impact van gecentraliseerde, krachtige retail-platforms door te kunnen schaalvoordelente 
benutten 
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 Supply Chains 

  

 

Producenten kiezen uit verschillende distributiekanalenvoor een of verschillende producten tegelijkertijd: 
multi-channel distributie. 

 

Belangrijkste kenmerken die rechtstreeks van indirecte distributie te onderscheiden: 

  
Directe distributie                -    indirecte distributie 
Services, investeringsgoederen            -    Massa-consumptiegoederen 
fysieke distributie slecht ontwikkeld        -     Fysieke distributie goed ontwikkelde 
High individualisering                -     Hoge standaardisatie 
Hoge technische complexiteit            -    Laag technische complexiteit 
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Hoge behoefte aan uitleg            -    low behoefte aan uitleg 
Garantie en service prestaties            -            Waarborg en service prestaties met een laag  
met hoge prioriteit                     belang     
hoge prijsniveau                    -    laag Prijs 
laag shopping frequentie            -    Hoge shopping frequentie 
Hoge innovatie niveau                -    Laag niveau innovatie 

  

Fysieke distributie en logistiek 

  
Fysieke distributie: 

 alle functies die nodig zijn voor de planning en uitvoering van de plannen 

 om de fysieke stroom van materialen en productenzorgen  
 vande plaats van productie naar de plaats van het verbruik 

 met het doel aan de eisen van de klant 
 om winst te maken! 

Logistics zijn beperkt tot de activiteiten die 

 worden uitgevoerd of gecontroleerd door de producent en  
 die in opdracht van de producent! 

Het hoofddoel van logistiek is een zekere bezorgdienst bereiken met minimale kosten en een maximale 
levering met bepaalde kosten te bereiken. 

Basics principes van logistieke systemen omvatten: 

 optimale bezettingsgraad 

 weinig opbergruimte functies 
 minimale functies transport 
 creatie van grote orders 
 gestandaardiseerde fysieke omvang van de orders 

Delivery diensten leiden uit van de logistiek: 
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Determinanten van de omvang van de levering diensten: 
 verbeteringen in de kosten voor de levering dienst van de logistieke 

 markt / klant / belanghebbenden eisen aan bezorgdienst 
 bezorgservice concurrenten 

 Mogelijkheid tot vervanging van producten  
 Fysieke kenmerken product 

  
Trade-offs in delen van het logistieke systeem: 

 logistieke systemen: orderverwerking, opslag, transport, verpakking 

 Mogelijke trade-offs: 
 Transportkosten en opslag : groter transportvolume kunnen transportkosten dalen maar 

veroorzaken langere opslagtijden en hogere voorraden en dus verhoging opslagkosten 

 transport kosten en verpakking: optimaal gebruik van transportruimte daling 
transportkosten, maar vereisen meer inspanningen verpakking en dus hogere 
verpakkingskosten 

 transport co st en opslagfaciliteiten: verlaging van de vervoerkosten door decentrale opslag 
veroorzaakt hogere kosten door een groter aantal opslagfaciliteiten 

 
 

5.4 Praktisch werk 

  

  

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

Opdracht 5.4. 
 

Schrijf een bedrijfsplan voor uw bedrijfsidee! 
Volg de voorgestelde order van het bedrijfsplan (tien hoofdstukken, zie 5.2.3) en de instructies 
die u hiervoor hebt gegeven in de hoofdstukken 5.2.3 - 5.2.6 en 5.3! 


