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Het bilan van Nejma 
 

 
Je persoonlijke en gezinssituatie 

 

Je motivatie Je doelstellingen 
 

Om welke redenen wil je je eigen 
zaak oprichten ? 

1. Het pensioen van mijn 
echtgenoot is niet voldoende. We 
hebben bijkomende inkomsten 
nodig. 

2. Ik was 20 jaar huisvrouw maar 
heb nu zin om te werken, om mijn 
eigen brood te verdienen 

3. Een nieuwe uitdaging aan 
te gaan, mensen te 
ontmoeten. 

 
Hoe zie je je zaak op middellange 
termijn ? 

1. Eigen inkomsten hebben 

2. Per maand netto 1000€ 
verdienen 

3. 5 standplaatsen kiezen op 
5 markten met hoog 
potentieel 

 
 

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

1. Budgetbeheer: ik heb altijd de 
uitgaven en inkomsten van 
het gezin beheerd 

2. Familieleden en vrienden 
staan ook op de markt: ik 
ken deze werkomgeving. 

3. Men zegt dat ik charme heb 
en goed kan luisteren,  

4. Ik ben heel nauwkeurig (soms 
iets te veel…) 

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

1. Ik heb geen enkele 
ervaring met beheer van 
een kleine onderneming. 

2. Mijn echtgenoot en 
kinderen begrijpen niet 
waarom ik iets wil 
opstarten => ik moet ze 
overtuigen want ik heb 
hun steun nodig 

3. Mijn echtgenoot heeft een 
wankele gezondheid. Ik moet 
indien nodig beschikbaar zijn 

4. Mijn dochter heeft me 
woensdagnamiddag nodig 
om op de kinderen te 
passen. 
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Omschrijving van mijn project 

Ik beschrijf mijn project in enkele zinnen 

 
Ik wil mijn eigen brood verdienen. Mijn idee is dameskledij te verkopen 
op markten, 6 dagen per week. Ik wil kledij verkopen die ik zelf zou 
dragen want ik denk dat dat de beste manier is om kwaliteitsproducten 
te kiezen, comfortabel, die de klanten kunnen verleiden. Ik denk 5 of 6  
verschillende soorten kledij te  kunnen verkopen (broeken, jurken, rokken, 
t-shirts, kousen en truien). 

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 

 



 

Bilan van Nejma • © microStart, Juli 2016 • 02/888.61.00 

• www.microstart.be •  

Matrix Sterktes, Zwaktes 
Kansen, Gevaren (SWOT) 

 
Sterktes Zwaktes 

 
INTERNE 

 
Wat zijn de sterke punten 
van jou en je project? 

1. Weten hoe markten 
werken 

2. Sterke motivatie, 
organisatietalent en 
goed met mensen 
kunnen omgaan . 

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

1. Te weinig steun van 
mijn gezin 

2. Occasioneel hulp 
krijgen van mijn 
familie en vrienden 

 
EXTERNE 

 
Welke kansen kun je 
grijpen ? 

1. De marktervaring van 
familie en vrienden 
gebruiken 
(goedkeuren/ 
verbeteren van mijn 
project 

2. Mogelijke synergieën 
met hen: 
groepsaankoop, 
gezamelijke 
verplaatsingen, hulp 
bij uitpakken van 
stock en opzetten 
van de stand? 

3. De concurrentie 
observeren om de 
juiste aanpak te 
bepalen 

 
Welke gevaren 
bedreigen je 
onderneming? 

1. Het houdt 
lichamelijke arbeid 
in. Kan ik dat 
volhouden? 

2. Er is sterke 
concurrentie op de 
markt 
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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 


