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Het Bilan van Honoré 
 

 
Je persoonlijke en gezinssituatie 

 

Je motivatie Je doelstellingen 
 

Om welke redenen wil je je 
eigen zaak oprichten ? 

 

1. Van mijn passie mijn beroep 
maken en een kwalitatieve 
dienstverlening bieden 

2. Werkgelegenheid creëren, 
actief bijdragen aan de 
economie 

3. Bijdragen tot de commerciële 
groei van mijn klanten 

4. Mijn klanten helpen 
autonoom hun website te 
beheren. 

 
Hoe zie je je zaak op 
middellange termijn ? 

 

1. Eerst van thuis uit te werken, 
zodat ik de onderneming 
kan uittesten 

2. Over een jaar iemand 
aanwerven 

3. Op den duur ten minste een 
commercieel bureau en 
misschien een echt kantoor 
hebben 

4. co-working met 
gelijkgestemde zelfstandigen 
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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. Bevraag je 
vrienden. Komt het beeld dat je 
van jezelf hebt overeen met de 
werkelijkheid? 

1. 2 jaar ervaring als werknemer 

2. Als pas afgestudeerde beheers 
ik nieuwe technologieën en ken 
ik actuele tendensen 

3. Mensen zeggen dat ik creatief 
ben en waarderen het design 
in mijn werk 

4. Sommige klanten van mijn 
oude werkgever willen met mij 
blijven werken 

5. Mijn werk is mijn passie; 
overwerken is geen probleem 

6. Omdat ik bij mijn ouders woon 
heb ik weinig kosten 

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

1. Ik ben nog jong en moet dat 
compenseren door 
plichtsbewust te zijn om door 
de klanten serieus genomen te 
worden 

2. In dit werk is er veel 
concurrentie, ik moet de juiste 
aanpak vinden om te slagen 

3. Soms ben ik te zelfzeker. Ik 
moet naar mijn familie, 
vrienden en anderen blijven 
luisteren, hun raad kan 
waardevol zijn 

 

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 
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Omschrijving van mijn project 

Ik beschrijf mijn project in enkele zinnen 

 
Ik wil mijn eigen onderneming opstarten die websites maakt en verbetert, 
en dit voor kleine ondernemingen die een etalage op het internet wensen 
of die er al één hebben maar deze willen verbeteren. Het kan gaan om 
websites die producten verkopen of diensten aanbieden. Ik wil in eerste 
instantie van thuis uit werken. 
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Matrix Sterktes, Zwaktes 
Kansen, Gevaren (SWOT) 

 
Sterktes Zwaktes 

 
INTERN 

 
Wat zijn de sterke 
punten van jou en je 
project 

1. Webdesign is mijn 
passie 

2. Mijn kennis (diploma + 
beroepservaring) 

3. De steun van mijn 
ouders 

4. Omdat ik 
alleenstaand zonder 
kinderen ben tel ik 
mijn uren niet 

5. Thuiswerk betekent 
weinig vaste kosten 

6. Ik loop weinig risico: 
als het niet lukt kan ik 
makkelijk werk vinden 
bij een werkgever     

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

1. De nodige 
investeringen 
(computers, 
programma’s) 

2. Thuiswerken kan op 
lange termijn moeilijk 
zijn 

3. Oppassen voor 
zelfoverschatting => 
elk contract moet 
nageleefd worden 

4. Mijn werktijd goed 
verdelen tussen 
prospectie, 
boekhouding, 
administratie en 
uitvoering van 
projecten 
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EXTERN 

 
Welke kansen kun 
je grijpen ? 

1. Veel concurrenten 
leveren slechte 
kwaliteit => nadruk op 
kwaliteit 

2. Het digitale element 
wordt steeds 
belangrijker in de 
economie => er is 
vraag naar 

 
Welke gevaren 
bedreigen je 
onderneming? 

1. Webtechnologieën 
evolueren snel. Je 
moet op de hoogte 
blijven om niet 
voorbijgestreefd te 
worden en oude 
tools aan te bieden 

2. Er is sterke 
concurrentie, velen 
bieden 
tariefkortingen 

 

 

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 


