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De balans van Fred 

 
Je persoonlijke en gezinssituatie 

 

Je motivatie        Je doelstellingen 

 

Om welke redenen wil je je 
eigen zaak oprichten ? 

1. De gelegenheid nemen om 
de buurtwinkel van mijn neef 
over te nemen 
 

2. Minder weg van huis zijn, 
meer tijd met mijn gezin 
doorbrengen 

3. Niet voor een ander maar 
voor mezelf werken 

4. Meer tijd hebben voor 
een sociaal leven via 
klantencontact, door 
hen gewaardeerd 
worden 

 

Hoe zie je je zaak op 
middellange termijn ? 

1. De eerste 6 maanden de 
trouwe klanten van de 
buurtwinkel van mijn neef 
behouden om de huidige 
omzet te evenaren 

2. Na 1 jaar het aanbod 
diversifiëren en nieuwe 
producten aanbieden om 
de omzet te verhogen 

3. Een netto maandinkomen 
genereren van 1700€. 

4. Na 1 jaar een  
halftijdse 
medewerker 
aanwerven 
 

5. Een rol spelen in het 
buurtleven 
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Je talenten en troeven 

 

 

Je zwakke punten en 

hindernissen 

 
Denk aan je omgeving, aan je 
netwerken, en je talenten en 
aspecten van je persoonlijkheid die 
je kunnen helpen. Vraag je dichte 

vriendenkring. Komt het beeld dat je 
van jezelf hebt overeen met de 
werkelijkheid? 

1. Mijn dichte familie (echtgenote, 
ouders) steunen me bij dit nieuwe 
levensdoel 

2. Talenten: plichtsbewustzijn, 
verantwoordelijkheidsgevoel,  
optimisme en, mijn gave om met 
mensen om te gaan 

3. Mijn echtgenote heeft onlangs 
salarisverhoging gekregen, zodat 
we wat financiële ruimte hebben 

4. Ik kan een tijdje observeren in de 
buurtwinkel van mijn neef om te 
leren hoe alles in zijn werk gaat 
(stockbeheer, relaties met de 
leveranciers, etikettering, enz) 

 
Wat kan een hindernis vormen voor 
de goede start van mijn project? 

 
 

1. Geen ervaring in het beheer van 
een buurtwinkel of onderneming 

2. Sinds haar promotie is mijn 
echtgenote minder beschikbaar 
voor de kinderen. Ik zal in eerste 
instantie zelf ook minder 
beschikbaar zijn.  => Wie past op 
de kinderen? 

3. Ik moet snel beslissen, mijn neef 
wil zijn buurtwinkel zo vlug 
mogelijk overlaten. Oppassen: 
snel optreden is niet = 
overhaasten. 

4. Ik moet mijn winkel verzekeren 
en hygiëne- en 
veiligheidsvoorschriften naleven 
=> verder te bekijken 

Waarschuwing : Dit is een voorbeeld ! Heb vertrouwen in jezelf: maak je 
eigen diagnose die realistisch is en goed aangepast aan je project en 
je omgeving … 
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Omschrijving van mijn project 

Ik beschrijf mijn project in enkele zinnen 

 
Ik wil de buurtwinkel van mijn neef overnemen; deze is in een residentiële wijk 
gelegen, vrij ver van grote winkelcentra en andere grote supermarkten. Mijn 
buurtwinkel  zal alle producten aanbieden die nuttig zijn voor families uit de wijk: 
Voeding (kruiden, conserven, verse producten, fruit en groentes,  yoghurt en 
desserten, melk, fruitsap, limonades, alcoholische dranken, diepvries, taart, 
koekjes, enz.), huishoud- en schoonmaakproducten (bezems, waspoeder, 
dweilen, enz.). De winkel zal open zijn van  7u30 tot   20u, 6 dagen op 7 (Ik sluit op 
dinsdag). 
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Matrix Sterktes - Zwaktes 
Kansen - Gevaren (SWOT) 

 
Sterktes Zwaktes 

 
INTERN 

 
Wat zijn de sterke punten van 
jou en je project 

1. De winkel is financieel 
gezond (ik heb de 
boekhouding gecheckt). 
Geen schulden op de 
zaak 

2. De zaken lopen goed en er 
is een mooie klantenkring 

3. Ik kan profiteren van de 
ervaring van mijn neef 

4. Ik heb nieuwe ideeën, ben 
plichtsbewust en kan goed 
overweg met klanten 

 
Waar is er ruimte voor 
verbetering van jezelf en je 
project? 

1. Ik heb geen ervaring met 
het beheer van een 
onderneming 

2. Ik heb zelf niet voldoende 
financiële middelen. Ik zal 
waarschijnlijk moeten 
lenen. Om vertrouwen te 
winnen zal ik mijn project 
goed moeten 
voorbereiden 

 
EXTERN 

 
Welke kansen kun je 
grijpen ? 
 

1. Onlangs is er een nieuwe 
concurrent bijgekomen ; dat 
is de gelegenheid bij uitstek 
om te vernieuwen en me van 
hem te onderscheiden 

2. Als mijn concurrent en ik 
groepsaankopen bij de 
leveranciers doen, kunnen 
we aankoopkosten verlagen 
en onze marge te verhogen 

3. Als ik van microStart een 
financiering krijg, heb ik 
toegang tot gratis advies 
en begeleiding. 

 
Welke gevaren bedreigen je 
onderneming? 
 

1. Met de komst van een 
nieuwe concurrent zijn 
de verkopen 
gestagneerd, ik moet 
opletten dat ik geen 
trouwe klanten verlies 

2. Er zijn in de lente 
wegenwerken voorzien 
die gedurende 1 jaar 
tijdelijk mijn 
zichtbaarheid 
verminderen. Daar moet 
ik rekening mee houden 
in mijn 
verkoopsprognoses. 
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INTERNE: Elementen die eigen zijn aan de onderneming en de 
promotor. (Dat ben jij!): organisatie, financiën, producten/diensten, 
distributie, je prijzen, troeven en competenties, enz. 

 

EXTERNE: Elementen eigen aan de omgeving en de markt: juridische, 
economische en technologische context, de vraag, concurrenten en 
hun prijzen, enz. 

Waarschuwing : Dit is een voorbeeld ! Heb vertrouwen in jezelf: Stel je 
eigen diagnose die realistisch is en goed aangepast aan je project en 
je omgeving 


