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Landbouwers zijn ondernemers die elke dag beslissingen nemen die bepalend zijn voor de 

werking en de toekomst van hun bedrijf. Daarom is het zo belangrijk dat beslissingen altijd 

met kennis van zaken genomen worden en dat voor- en nadelen afgewogen worden. 

Breng eens sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen in kaart. Kijk als ondernemer, maar 

ook als gezinslid, naar jezelf en je bedrijf in de huidige vorm (specialisatie, omvang, 

ligging, …), de sector waarin je opereert en de maatschappelijke evoluties. 

Durf ook breder kijken, om frisse ideeën op te doen. Hoe pakken andere sectoren of 

bedrijven, ook buiten de landbouw, een probleem aan? Met welke vragen en uitdagingen 

kampen zij? Is een alternatieve wijze om je producten te vermarkten iets voor jou? Hoe kan 

je inspelen op de nieuwe maatschappelijke tendensen rond voeding? 

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om even stil te staan voor je een 

belangrijke bedrijfsbeslissing neemt. Denk aan de concrete gevolgen, bijvoorbeeld op 

financieel vlak. De terugverdienbaarheid van een investering is een belangrijke graad-

meter, maar denk ook aan de impact op korte termijn, de liquiditeit. Dikwijls zijn er ook 

gevolgen voor de arbeidsorganisatie (bijkomend personeel of niet), of voor de werkwijze.

Doordacht beslissen is belangrijk, want de klok terugdraaien gaat niet. Ik wens alle 

land- en tuinbouwers goede en gefundeerde beslissingen toe, met alleen maar positieve 

resultaten! 

Joke Schauvliege

Minister van Landbouw

VOORWOORD
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Als land- of tuinbouwer sta je aan het roer van een onderneming. Je moet geregeld belangrijke beslissingen 

nemen. Regelmatig word je uitgedaagd om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden voor je bedrijf. Deze 

momenten noemen we sleutelmomenten. De beslissingen die je op zo’n moment neemt, hebben vaak een 

grote impact op het verdere verloop van de onderneming en/of jouw leven. Goed nadenken en alle opties en 

consequenties bekijken, is dus een noodzaak.

Wat zijn sleutelmomenten bij ondernemers? Denk bijvoorbeeld aan de beslissing tot uitbreiding in produc-

tie of net een inkrimping, het veranderen van teelt of dieren, een nieuwe investering in infrastructuur, een 

bijkomende aankoop van areaal, het starten met eigen verwerking of een andere activiteit op het bedrijf, 

de overname van een ander bedrijf, … Tijdens de levensduur van een land- of tuinbouwbedrijf moet jij als 

bedrijfsleider zo meerdere cruciale beslissingen nemen. Ook het stopzetten van het bedrijf is een belangrijk 

sleutelmoment dat je goed en tijdig moet voorbereiden. 

Deze brochure heeft als doelstelling land- en tuinbouwers die voor een sleutelmoment staan een duwtje in 

de rug te geven. Ze wil deze ondernemers een kader geven om van te vertrekken, uitgebreid inspireren en 

helpen om stil te staan bij alle aspecten die van belang kunnen zijn bij het nemen van een beslissing. Tot slot 

motiveert de brochure om een concreet plan van aanpak uit te werken. 

HOE GEBRUIK IK DEZE BROCHURE?

Op www.uitzichtdoorinzicht.be kun je bijkomende infor-

matie vinden bij deze brochure. Je kunt daar templates 

vinden die je kunt gebruiken als je aan de slag gaat met de 

verschillende opdrachten. Soms zal je meer ruimte nodig 

hebben om alles uit te werken. Op de website vind je de 

nodige documenten die je de mogelijkheid bieden om dit 

uitgebreid te doen.
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Waaruit bestaat de brochure?

Deze brochure heeft vier verschillende onderdelen. Elk omvat een stap in het beslissingsproces om te komen 

tot de finale beslissing over het te realiseren idee of plan. De volgende pagina’s geven de verschillende fases 

weer en toont hoe ze verbonden zijn met de verschillende onderdelen van de brochure.

Je kan deze brochure van pagina 1 tot het einde doornemen, maar net zo goed kun je starten bij dat deel dat 

voor jou het meest relevant is, afhankelijk van waar je je dus in dit proces bevindt. Ga na in welke situatie jij je 

bevindt en ga dan naar het bijhorende onderdeel. Vergeet zeker niet bij elke fase anderen te betrekken om zo 

je gedachten kritisch af te toetsen en meer concreet vorm te geven.

Je kunt ervoor kiezen om zelfstandig aan de slag te gaan met deze brochure: dat kan helemaal alleen of sa-

men met de andere bedrijfsleiders of gezinsleden. Dan neem je op eigen houtje de brochure door en ga je aan 

de hand van de geformuleerde vragen en uitdagingen zelf aan de slag. Anderzijds is het handig om begelei-

ding te hebben bij dit avontuur: iemand die je van aan de zijlijn aanstuurt. Iemand die kan inspireren of die je 

als klankbord kunt gebruiken om af te toetsen of je alles bekeken hebt en of je niets over het hoofd zag. 

 

Wie kan jou begeleiden?

Het is goed om eerst te bepalen op welke vlakken je begeleiding kunt gebruiken. Heb je iemand nodig die mee 

zaken uitzoekt of ben je eerder op zoek naar een klankbord om iets mee af te toetsen? Wil je regelmatig met 

iemand samenzitten of kan er best wat tijd verstrijken?

Voor de keuze van je begeleider zijn er verschillende mogelijkheden:

• Een familielid dat niet rechtstreeks bij het bedrijf betrokken is, maar wel een beetje van het bedrijf 

afweet

• Een collega land- of tuinbouwer met gezond boerenverstand in wie je vertrouwen hebt en bij wie je al 

eens iets kan aftoetsen

• Een collega-ondernemer die in een compleet andere sector actief is, maar die misschien wel kennis 

heeft van een bepaald aspect (bijvoorbeeld onderhandelen met de bank, financieel inzicht, kennis van 

een bepaalde afzetmarkt, …)

• Een erfbetreder of adviseur die op je bedrijf komt en die jou en je bedrijf al wat kent (denk aan de 

boekhouder, de bedrijfseconomisch adviseur, de bankier, de teelttechnisch adviseur, …)

• …

Ook de innovatieconsulenten van het Innovatiesteunpunt staan ter beschikking om je hierin te begeleiden. 

Voor meer informatie hierover kun je terecht op www.uitzichtdoorinzicht.be of kun je contact opnemen met 

016 28 61 02 of info@uitzichtdoorinzicht.be. 
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1
BRENG JE BEDRIJF 
IN KAART

10     Wat is je voorgeschiedenis?

15     Hoe ziet je bedrijf er vandaag uit?

20     Wat brengt de toekomst?

22    Beoordeel je bedrijf

2
SPOT KANSEN EN DOE 
INSPIRATIE OP

26     Waaraan kun je denken?

30     Hoe kun je deze verschillende 

          paden verkennen?

34     Schets het idee

Er moet iets gebeuren op het bedrijf. Ik sta voor een 
sleutelmoment. Hoe begin ik eraan?

Ik wil iets doen, maar weet nog niet goed wat. Waar 
kan ik aan denken? Wat kan inspiratie geven?
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3
BEPAAL DE MOGELIJKE 
GEVOLGEN VAN JE IDEE

39     Productiemiddelen

46     Arbeid en vrije tijd

54     Competenties en interesses

61     Financiële luik

69     Risico

74     En nu?

4
AAN DE SLAG 

77     Aan de slag

Betrek 
anderen in 
elke fase.

Ik heb al een idee en heb er al over nagedacht, maar 
ben ik niets vergeten?

Mijn idee is al concreet en ik heb al uitgebreid stil-
gestaan bij de gevolgen, maar hoe maak ik het nu 
werkelijkheid?
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BRENG JE 
BEDRIJF 
IN KAART

1

Ben je een land- of tuinbouwer met (ambitieuze maar nog weinig concrete) plannen voor je bedrijf of twijfel 

je er net aan welke richting je uit wil? Voel je dat er iets moet gebeuren met je onderneming, maar weet je nog 

niet goed wat? Dan is een eerste stap het in kaart brengen van je bedrijf. 

In de eerste plaats is het goed om duidelijk weer te geven wat er vandaag op jouw bedrijf is. In welke context 

ben je vandaag aan de slag? Vervolgens is het nuttig om stil te staan bij de evoluties die zich de afgelopen 

jaren hebben voorgedaan en die ertoe geleid hebben dat jij en je bedrijf staan waar jullie nu staan. Denk tot 

slot na over wat de toekomst kan brengen: wat zijn zoal ideeën waar je mee speelt?
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Tijdens de levensduur van een onderneming, zoals een land- of tuinbouwbedrijf, moeten meerdere cruciale 

beslissingen genomen worden. Het heden en het huidige bedrijf zijn het resultaat van een aaneenschakeling 

van beslissingen die je nam in het verleden. Daarom willen we de keuzes op vroegere sleutelmomenten eens 

onder de loep nemen: welke beslissingen heb je genomen, op welke manier deed je dat, en op basis waarvan 

nam je telkens de beslissing?

Welke belangrijke beslissingen heb jij als ondernemer al genomen in je carrière? 

Kies er de - voor jou - belangrijkste beslissingen uit.

1.1. 
WAT IS JE VOORGESCHIEDENIS?

1 ››

2 ›› Wie/wat heeft je allemaal geholpen om deze beslissingen te nemen?
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Op welke manier heb je deze beslissingen genomen, welke stappen heb je daarvoor gezet? 

En op wiens expertise heb je beroep gedaan?

Wat zou je anders aanpakken of doen als je deze beslissing opnieuw zou kunnen nemen?

Je huidige bedrijf is niet uit de lucht komen vallen maar heeft - samen met jou - al een hele geschiedenis 

doorlopen. Geef op de volgende pagina de belangrijkste sleutelmomenten weer die ervoor gezorgd hebben 

dat je tot dit bedrijf gekomen bent. Het gemakkelijkst is om dit te doen op een tijdslijn van vroeger tot nu. Je 

vult specifieke belangrijke bedrijfsgebeurtenissen in met daarlangs het jaartal wanneer deze plaatsvonden. 

Je kunt bijvoorbeeld denken aan 

• Wanneer ben je in het bedrijf gestapt?

• Wanneer heb je een overname gedaan?

• Wanneer heb je bepaalde investeringen gedaan?

• Wat waren belangrijke momenten in het bedrijf (bijvoorbeeld een oogst die heel slecht was, een dier- of 

plantenziekte die een aantal jaren op het bedrijf heeft gewogen, moeilijke economische tijden, ...)?

• Wat waren belangrijke persoonlijke evoluties die een rol spelen in het reilen en zeilen van het bedrijf 

(bijvoorbeeld iemand die ziek werd, gezinsuitbreiding, …)?

• …

Je bepaalt zelf wanneer je tijdslijn begint. Dit kan het moment zijn dat je in het bedrijf aan de slag ging, maar 

net zo goed kun je starten met een belangrijke bedrijfsgebeurtenis waar je zelf nog niet bij was. Het einde van 

de tijdslijn is vandaag. Alle gebeurtenissen die van belang zijn om het bedrijf te begrijpen, liggen tussen deze 

twee momenten.

3 ››

4 ››



VOORBEELDCASUS
Doorheen deze brochure volgen we de casus van Tom en Liesbeth, de eigenaars van een melkveebedrijf. Zij gaan doorheen 

de brochure aan de slag met de oefeningen. Hun uitwerking kan als inspiratie dienen. 

Tom en Liesbeth maakten een tijdslijn voor hun bedrijf.
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Mama en papa 

kopen 4 ha grond 

over van grootvader

1e deel van de overname

Slechte melkprijzen: de plannen van papa om uit te breiden gaan niet door

Aankoop 
nieuwe 
tractor

Mama en papa 
kopen 2 ha grond

Aankoop extra 

materiaal voor melkstal 

+ plannen uitgetekend 

voor groter
e stal

We kopen 3 ha 

grond van oom

Beslist om uitbreidingsplannen te bevriezen> papa rustiger aan> slechte melkprijzen

Tom & Liesbeth
trouwen

Geboorte van 

Laurens
Geboorte van Kristof

Geboorte van Charlotte

Diane (mama) werd ziek > bedrijf meer loslaten> focus op kleinkinderen

Patrick (papa) besliste om zijn laatste jaren rustiger aan te doen 
> alle beslissingen voor Tom
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Maak nu zelf je eigen tijdslijn zoals in het voorbeeld van Tom en Liesbeth. 5 ››



Hebben bepaalde beslissingen die je in het verleden nam consequenties voor toekomstige beslissingen? 
Denk bijvoorbeeld aan:

• de financiële druk door een bepaalde investering

• de zware arbeidsdruk door een extra activiteit

• de beperkte keuzemogelijkheden door voor een bepaald ras of een bepaalde teelt te kiezen

• de crisis die ontstond door een ziekte op het bedrijf

• mindere verkoop door wegvallen belangrijke klant

• ...

Schrijf hieronder de beslissingen uit het verleden neer die belangrijke consequenties hebben voor 
toekomstige keuzes. Dat zijn zaken die je mee in rekening moet nemen indien je gaat kijken naar andere 
mogelijkheden.

Stel dat je de beslissingen die je op de tijdslijn hebt weergegeven, niet had genomen. Hoe zou je bedrijf 
er dan nu uitzien? Wat zou er anders zijn?

BESLISSING CONSEQUENTIES

6 ››

7 ››

“Het heden is het resultaat van keuzes en 
omstandigheden van het verleden.”
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Kijk om te beginnen naar de context waarin en waarmee je vandaag aan de slag bent. Goed zicht hebben op 

wat er wel en niet is, is een eerste stap om te bekijken wat er naar de toekomst toe allemaal mogelijk is. In dit 

deel is het centrale thema “mijn bedrijf en ik”. Je wil alles in kaart brengen dat te maken heeft met je bedrijf 

en jezelf, om zo een goed zicht te krijgen op de situatie.

Een handige methodiek om je bedrijf voor te stellen, is een mindmap. Het voordeel van  een mindmap, is dat 

het niet eindig is, je kunt altijd nog zaken toevoegen. Bovendien hoef je dingen niet in volledige zinnen uit te 

schrijven, maar kun je je beperken tot de kernboodschap door middel van kernwoorden en/of figuren. 

Om je op weg te helpen met jouw mindmap, geven we er zelf eentje weer met daarin concrete vragen waar je 

van kunt vertrekken. Deze vind je op de volgende twee pagina’s.

1.2. 
HOE ZIET JE BEDRIJF ER 
VANDAAG UIT? 



“Een mindmap is een 
diagram opgebouwd 
uit begrippen, teksten, 
relaties en/of plaatjes, 
die zijn geordend in de 
vorm van een 
boomstructuur rond 
een centraal thema.” 
Bron: Wikipedia
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Soms kan het ook handig zijn om met een leeg blad te be-

ginnen in plaats van te vertrekken van de hier voorgestelde 

structuur. Op die manier kun je voor jezelf beslissen welke 

thema’s je van belang vindt en waar je meer aandacht aan 

wil geven.

Ga aan de slag met kleurpotloden of stiften (van je kinde-

ren). Door met verschillende kleuren te werken, worden 

ook andere delen van je hersenen aangesproken en krijg je 

misschien nog meer inzicht en inspiratie.

Mijn bedrijf en ik

De droom

Wie zijn de bedrijfleiders en welke 
leeftijd hebben ze? 

Wat is de rol van elke bedrijfsleider?

Wie zijn de belangrijkste adviseurs 
van de bedrijfsleiders?

Bedrijfsleiders

Het bedrijf

Wie maakt nog deel uit van het 
dichte gezin van de bedrijfleiders?

Sector / activiteiten

Afzet

Areaal

Materiaal

Financieel

Arbeid

Welke passies hebben
de bedrijfsleiders?

Wat zijn de voornaamste compe-
tenties van de bedrijfsleiders?
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Wat is de huidige visie van het bedrijf? Wat is de voornaamste doelstelling van het 
bedrijf? Welke waarden zijn voor het bedrijf en zijn bedrijfsleiders belangrijk?

Wat kunnen ze goed? Waarover weten ze 
veel? Wat zijn de voornaamste eigenschappen? 
Waarin verschillen de bedrijfleiders voorname-
lijk? In welke mate durven de bedrijfsleiders 
risico nemen?

Eigenaars, familie, vrijwilligers, 
vast personeel, seizoensarbeiders, 
jobstudenten

In welke sector is het bedrijf actief? Wat is de focus binnen het bedrijf op het vlak van 
dieren of teelten? Welke activiteiten worden er allemaal uitgevoerd op het bedrijf?

Via welke kanalen worden producten afgezet?

Hoeveel hectare? Sterk verspreid of eerder dicht bij 
elkaar? Veel in eigendom, nog in eigendom van familie 
of pacht? Kwaliteit van gronden?

Wat is er aan materiaal allemaal op het bedrijf aanwezig? Welk ma-
teriaal is van cruciaal belang op het bedrijf? Wat is de staat van het 
materiaal? Hoe wordt het materiaal onderhouden?

Wie werkt er op het bedrijf?

Hoeveel arbeidstijd is vandaag nodig om alle activiteiten uit 
te voeren? Hoe ziet een gemiddelde werdag eruit? Zijn er vrije 
dagen en/of vakantie mogelijk?

Hoe staat het bedrijf er financieel voor? Hoe verhouden de inkomsten en uitgaven zich van-
daag? Hoeveel leningen zijn er, van welk bedrag en met welke looptijd? Hoeveel financiële 
ruimte is er beschikbaar? Hoe houdt het bedrijf zicht op de financiële situatie? Met welk type 
boekhouding(en) wordt er gewerkt?

Waarvoor zouden ze elke dag vroeg opstaan? Wat zouden 
ze de hele dag doen, als ze mochten kiezen?

Wie doet wat? Wie is waarvoor verantwoordelijk?



VOORBEELDCASUS
Ook Tom en Liesbeth, de eigenaars van het bedrijf dat we doorheen deze brochure bekijken, zijn aan de slag 

gegaan met deze mindmap. Bij het in kaart brengen van hun bedrijf kwamen ze tot volgend resultaat.
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Mijn bedrijf 
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72 koeien

25 jongvee

areaal 72 ha 12 ha eigendom

25 ha familiale pacht
35 ha externe pacht

materiaal &

gebouwen

goed onderhouden door Patrick

af en toe beroep doen op loonbedrijf           

                            via Vera

wat?

melkvee- en jongveestal2 tractoren
voedermengwagen

machines

...

voor op veld

onroerend goed moet nog overgenomen worden

financieel soms wat krap, vooral in crisistijd

leningen
overnametractormateriaal landwerk

bedrijfeconomische boekhouding is correct ingevuld

financiële kennis van

> goed dat Liesbeth buitenshuis werktLiesbeth is belangrijk

financieel



Ga nu zelf aan de slag. Stel nu zelf – zoals in de voorbeeldcase – een mindmap op van je bedrijf. Je kan dit 
doen op een blad papier maar evenzeer op de computer. Er bestaan wel wat computerprogramma’s die je 
helpen bij het maken van een leuke en creatieve mindmap (bijvoorbeeld XMind en eMindMaps). 

1 ››

BRENG JE BEDRIJF IN KAART     19

Mijn bedrijf en ik



Je hebt goed zicht op hoe je bedrijf geëvolueerd is en hoe het er nu uitziet. Het is ook van belang om stil te 

staan bij de toekomst. Door bepaalde keuzes die je in het verleden gemaakt hebt, zijn bepaalde toekomstige 

zaken al voor een deel beslist. Als je nu gaat nadenken over mogelijke ideeën of kansen voor je bedrijf, is het 

van belang om zicht te hebben op die zaken en mogelijke beslissingen die sowieso volgen als je niets 

verandert.

1.3. 
WAT BRENGT DE TOEKOMST? 
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Op basis van keuzes in het verleden: welke belangrijke bedrijfsbeslissingen zal je de komende 5 jaar 
sowieso moeten nemen, indien je geen andere weg inslaat?

Wat is tot nu toe je plan van aanpak om deze beslissingen te nemen? Welke stappen zet je allemaal om 
te beslissen? Wie betrek je er allemaal bij? Hoe ga je te werk om dit te realiseren?

Als je echt zou mogen dromen, hoe ziet jouw ideale land- of tuinbouwbedrijf er dan uit? Hoe zou je 
willen dat je bedrijf er binnen 5 à 10 jaar voor staat? Wat is er dan wel en wat is er misschien niet meer? 
Ook hier kunnen de voorbeeldvragen van de mindmap een handig hulpmiddel zijn om dat bedrijf zo 
gedetailleerd mogelijk voor te stellen.

Schrijf je ideeën op onderstaande wolk.

1 ››

2 ››

3 ››



Nu je je bedrijf in beeld hebt, is een volgende stap om je bedrijf te beoordelen. Wat zijn de sterktes, de zwak-

tes en waar zie je kansen en bedreigingen? Om deze oefening te maken, kan een SWOT-analyse een goed 

hulpmiddel zijn. De kernvragen voor een SWOT-analyse vind je hieronder.

1.4. 
BEOORDEEL JE BEDRIJF 
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STERKTES

Wat zijn de sterke punten?
Waar zijn we goed in?

Wat loopt goed?

ZWAKTES

Wat zijn de zwakke 
punten?

Waar zijn we niet goed in?
Wat kan er beter?

KANSEN

Wat zijn de kansen?
Welke opportuniteit kan 

het bedrijf een boost 
geven?

BEDREIGINGEN

Wat zijn de bedreigingen?
Welke negatieve invloed 
kunnen de markt/politiek 
voor het bedrijf hebben?

POSITIEF NEGATIEF

EX
TE

R
N

IN
TE

R
N
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1 ››

Wat heb je nodig om de zwaktes van je bedrijf aan te pakken? Op welke zaken moet je dan werken?
Hoe verander je bijvoorbeeld je manier van werken, zodat je toch nog tijd hebt voor ontspanning? Wat 
kun je doen aan de zware financiële last?

Bij sterktes en zwaktes kun je denken aan je rendement, je arbeidsefficiëntie,  je manier van werken,  je infra-

structuur of ligging,  je kennis en vaardigheden, …  Met name allerhande factoren waar  je zelf een impact op 

hebt. 

Bij kansen en bedreigingen kijk je eerder naar de omgeving rond je bedrijf. Je kunt daarbij denken aan de 

economische situatie, wetgeving, veranderingen in de maatschappij, koopgedrag, …  Het zijn factoren die 

beïnvloed worden door zaken buiten je bedrijf, maar die wel een impact (positief of negatief) kunnen hebben 

op je bedrijf.

Als je alles eens op een rij hebt gezet, kun je ook onderstaande vragen bekijken. Mogelijk geven ze ideeën om 

later verder mee aan de slag te gaan. 

Hoe kan je de sterktes op je bedrijf in stand houden of nog versterken? 
Hoe zou je bijvoorbeeld het rendement van je bedrijf nog kunnen verhogen? Hoe kun je ervoor zorgen 
dat je kennis up-to-date blijft? 

Welke kansen kan je benutten en voor welke bedreigingen moet je aandachtig zijn?

2 ››

3 ››

We stellen op onze website een fiche voor het maken van 

een SWOT-analyse ter beschikking, zodat je dit deel op 

papier kunt uitwerken.



CONCLUSIE
Op welke manier kan je je huidige bedrijf nog beter op punt zetten, alvorens je aan een nieuw avontuur begint?
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SPOT KANSEN 
EN DOE 
INSPIRATIE OP

2

Indien je iets wil veranderen aan je bedrijf of op zoek wil gaan naar andere mogelijkheden, heb je heel veel 

keuze. Het komt erop aan om op ontdekking te gaan en kansen te spotten. Door je buiten het bedrijf te bege-

ven, kun je in contact komen met nieuwe ideeën en inspiratie opdoen.

In dit deel reiken we je handvaten aan om kansen te spotten. In deel 3 geven we dan enkele zaken mee waar-

aan je verder kunt denken om je idee nog meer concreet te maken.
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Een bedrijf bestaat uit verschillende onderdelen die zorgen dat het geheel draait. Er zijn bijgevolg veel dingen 

waar je als bedrijfsleider aan kunt denken wanneer je op zoek bent naar nieuwe ideeën. Durf hierbij breed te 

kijken en tegen de stroom in te gaan.

In volgende mindmap geven we een overzicht van de verschillende aspecten waarnaar je zoal kunt kijken. Dit 

is zeker niet allesomvattend. En misschien kom net jij wel met dat fantastisch nieuw idee dat de sector op zijn 

kop kan zetten en kan veranderen. Daarom hebben we “…” weergegeven.

2.1. 
WAARAAN KUN JE DENKEN?
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SPOT KANSEN EN DOE INSPIRATIE OP 27

Het neerschrijven van gedachten kan helpen om structuur 

te krijgen, maar ook om ruimte in je hoofd te creëren voor 

andere ideeën. Je hoofd is gemaakt om te denken, niet om 

te onthouden.

?

Afzet

Producten

Diensten

Manier van werken

Uitbreiden, vervangen, verkleinen / reduce-
ren, vernieuwen, andere bestemming geven, 
technologie aanpassen, ...

Meer produceren, productie verminderen, ande-
re teelten / dieren, specialiseren, nieuwe produc-
ten ontwikkelen, verwerkte producten, ...

Bijkomende activiteit ontwikkelen, minder activiteiten 
doen, nieuwe dienst aanbieden, bepaalde diensten elders 
ter beschikking stellen, ...

Optimaliseren, mechaniseren, nieuwe techno-
logie gebruiken, personeel inzetten, naar bio 
omschakelen, met partners samenwerken, ...

Andere afzetmarkt zoeken voor product, nieuwe afzetmarkt 
ontwikkelen, samenwerken, ...

Positie in de keten

Het roer omgooien

Gebouwen / areaal

Inspiratie vinden, gebeurt niet altijd in je eentje. Kijk goed 

rond en spreek erover met anderen. Dat kan bijvoorbeeld 

met adviseurs, denk maar aan de mensen van Boeren op 

een Kruispunt. Je vindt hun contactgegevens op 

www.boerenopeenkruispunt.be.

Stroomopwaarts een rol spelen, stroomafwaarts een 
rol spelen, samenwerken met collega’s, cross-secto-
raal samenwerken, ...

(Deeltijds) buitenshuis gaan werken, 
het bedrijf stopzetten, ...



Wat wil je graag meer onderzoeken? Wat is de reden hiervoor?

3 ›› Wat spreekt je aan?

Zijn er andere zaken waarvan je denkt “daar zou ik wel meer over willen weten”? Zaken die je wel eens 

zou willen verkennen? Zaken waarvan je wilt ontdekken wat ze voor jouw bedrijf kunnen betekenen?

Schrijf ze hieronder neer of geef ze een kleurtje op het overzicht. Ook voor deze zaken is het waardevol om je 

motivatie neer te schrijven.

Wat sluit je uit?

Als je naar het overzicht op de vorige pagina kijkt, zijn er dan zaken waarvan je zegt “dit is niets voor 

ons”? Zaken die je echt nooit zou willen doen? Schrijf ze hieronder neer of doorstreep ze op het overzicht.

Sterker zou nog zijn als je kunt meegeven waarom dit voor jou geen waarde zou geven. Dit concreet maken, 

helpt om beter zicht te krijgen op wat beperkende factoren kunnen zijn. Maar net zo goed op welke voorwaar-

den voldaan moeten zijn om wel iets te kunnen onderzoeken.

Wat wil je niet bekijken? Wat is de reden hiervoor?

Nu je dit hebt opgeschreven, zijn alle redenen “waarom niet” te verdedigen? Zijn ze echt aannemelijk? 

Of zijn het misschien excuses of eerder vooroordelen omdat je nog over onvoldoende kennis beschikt?

1 ››

2 ››
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VOORBEELDCASUS

Tom en Liesbeth hebben op basis van het in kaart brengen van hun bedrijf ook bepaald 

waarover zij graag meer willen weten. 

Tom wil nog graag het bedrijf uitbreiden. Hij wil in de eerste plaats inzetten op gebouwen. 

De stal is al wat verouderd. Indien hij meer dieren wil houden, zal er een nieuwe stal 

moeten komen. Als tweede puntje staat het uitbreiden van de veestapel op zijn planning.

Liesbeth droomt er al jaren van om meer met haar hobby te doen. Graag zou ze thuis 

blijven om mee in het bedrijf te helpen en tegelijk te starten met de verwerking van melk 

tot ijs. Zij wil dus inzetten op verwerkte producten en op het opstarten van een nieuwe 

afzetmarkt voor haar producten.
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De mindmap bestaat uit allerhande paden die je zou kunnen verkennen. Bepaalde paden wil je misschien niet 

ingaan, andere wil je net wel ontdekken. 

Hoe begin je daar nu aan? Er zijn verschillende manieren om op verkenning te gaan. Vaak hangt de manier die 

het best bij je past nauw samen met hoe jij het best leert, of hoe jij het liefst zaken ontdekt. De ene stijl van 

leren zal al beter bij jouw leerstijl passen, dan de andere. Hieronder geven vier manieren aan hoe je verder op 

ontdekking kunt gaan om inzichten op te bouwen. Voor elk van deze manieren geven we tips mee hoe je dit 

kunt opnemen.

2.2. 
HOE KUN JE DEZE VERSCHILLENDE 
PADEN VERKENNEN?
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LEZEN

Er bestaan heel wat bronnen die je kunt lezen om informatie te verzamelen over je ideeën:

• Vakliteratuur

• Inspirerende artikels van buiten je sector

• Informatiegidsen

LUISTEREN EN KIJKEN

Misschien spreken beeld en geluid je veel meer aan. Ga dan op zoek naar die bronnen die je kunnen helpen 

om het uitgelegd te krijgen.

• Bekijk YouTube filmpjes

• Luister naar podcasts

• Kijk TV

• Volg een cursus

INTERACTIE

Sommige mensen leren het best door te luisteren naar, en door in interactie te gaan met anderen.

• Spreek met collega’s 

• Maak deel uit van een groepering om te leren van anderen, bijvoorbeeld een bedrijfsleiderskring

• Ga te rade bij adviseurs

• Overleg met familie, vrienden en kennissen

• Bezoek bedrijven van inspirerende collega’s, ook in het buitenland en in andere sectoren

• Ga mee op inspiratietour

• Ga aan de slag met tools en methodieken

REFLECTIE

Tot slot is het ook goed om voldoende aan eigen reflectie en introspectie te doen. Wat past bij mij en mijn be-

drijf? Neem de nodige tijd om stil te staan bij zaken die je ontdekt hebt. Vraag jezelf wat je met de informatie 

kunt doen en waaraan het je nog ontbreekt. 

Onderzoek ook je eigen kennen, kunnen en zijn. Er bestaan allerhande testen waarmee je meer inzicht kunt 

krijgen in je eigen doen en laten.

Van elk onderdeel vind je uitgebreide informatie en inspiratie op www.uitzichtdoorinzicht.be.



Bepaal wat voor jou een goed traject zou kunnen zijn om zaken uit te zoeken:

Ga op ontdekking! Schrijf hieronder de zaken op die je wil ondernemen om op onderzoek uit te gaan.

Wat ga je doen? Tegen wanneer wil je dit doen? Gedaan?

1 ››

2 ››

Voor jezelf opschrijven wat je moet doen, maakt het meteen meer concreet. 

Je maakt met jezelf een vorm van afspraak.
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“Het is onmogelijk” zei trots. 
“Het is riskant” zei ervaring. 
“Het is zinloos” zei rede. 
“Probeer het” fluisterde het hart.

Bron: @4positiviteit

HOE GA JE ALLE INFO VERZAMELEN?

Het is belangrijk dat je alle info verzamelt op één plek, zodat je het goed bij elkaar kunt houden en op tijd en 

stond eens terug kunt kijken naar wat je eerder hoorde.

Er zijn allerhande manieren om je verzamelde informatie bij elkaar te houden.

• Werk met een boekje of schriftje waarin je alles kunt opschrijven

• Hang post-its op in je bureau met de belangrijkste aspecten

• Maak een verzamelbord waarop je alles noteert dat je verzamelt en dat een indruk geeft over je idee

• Gebruik apps in je GSM om informatie te verzamelen (vb. Google Keep, Evernote, Wunderlist, …)

• Maak een mapje op je computer waarin je digitaal al je gegevens en informatie verzamelt

• Neem een plastic mapje en steek daar alle verzamelde informatie in

• …

Het is van belang om de manier te vinden die het best past bij jouw manier van denken. Hoe vind jij makkelijk 

zaken terug? Welke structuur heb jij nodig om overzicht te houden over alle info?



Nadat je zicht hebt gekregen op de verschillende mogelijkheden en bepaald hebt wat het best bij jou past, is 

het goed om je idee wat meer vorm te geven. Concretiseer hier wat je idee nu werkelijk is.

Wat is het ruime idee waarmee je aan de slag wil?

Geef even in grote lijnen mee wat je wil gaan doen. Waaraan denk je?

2.3. 
SCHETS HET IDEE

1 ››
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Heb je al zicht op mogelijke gevolgen?

Als je nadenkt over dit prille idee en alle informatie die je verzameld hebt, wat gebeurt er dan als je het in 

realiteit omzet?

• Positieve gevolgen (bijvoorbeeld meer inkomsten genereren, iets waar mijn kinderen ook interesse in 

hebben, efficiënter werken, meer sociaal contact, een hoger rendement per uur, …) 

• Negatieve gevolgen (bijvoorbeeld werk op zondag, grote investering nodig, onzeker of iemand hiervoor 

wil betalen, collega’s zullen het een raar idee vinden, klachten van de buren, …).

Positieve gevolgen Negatieve gevolgen

Wat ontbreekt om te kunnen starten?

Stel dat je hier morgen mee van start gaat, wat heb je nog nodig om je idee effectief uit te voeren?

We stellen op onze website een fiche ter beschikking zodat 

je dit deel kan printen en op papier kunt uitwerken.

2 ››

3 ››



CONCLUSIE
Wat leer je uit je ontdekkingsreis?
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BEPAAL DE 
MOGELIJKE 
GEVOLGEN 
VAN JE IDEE

3
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Heb je zicht op de huidige toestand van je bedrijf (deel 1) en heb je al een idee waarmee je verder aan de slag 

wil (deel 2), maar weet je niet goed of je de consequenties ervan wel voldoende in beeld hebt? Dan is dit het 

onderdeel om mee te starten. Aan de hand van 5 thema’s dagen we je uit om de impact van je idee beter in te 

schatten. Wat zijn de mogelijke (positieve en negatieve) gevolgen? 

Pas als je hier een goed zicht op hebt, kun je beslissen of het idee het waard is om verder mee aan de slag 

te gaan.



“Een pessimist ziet een 
probleem in elke mogelijkheid. 
Een optimist een mogelijkheid 
in elk probleem.”
Winston Churchil

BEPAAL DE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN JE IDEE38

De verschillende thema’s zijn niet 

voor elk idee even relevant. Bekijk 

ze wel allemaal en bepaal in welke 

mate ze een impact hebben op jouw 

verhaal.

We zijn ervan overtuigd dat je voor 

elk idee het financiële luik zeker moet 

bekijken.



Bij het realiseren van je idee moet je zeker de impact op de nodige productiemiddelen in het achterhoofd 

houden. Er is vandaag al heel wat aanwezig op het bedrijf, maar is dat voldoende? Wat heb je allemaal (extra) 

nodig van materiaal en middelen? We begeleiden je stap voor stap. 

STAP 1

Start vanuit de huidige bedrijfssituatie: welke productiemiddelen heb je momenteel allemaal op je bedrijf?

Begin met het oplijsten van wat er allemaal is (wat) en waarvoor je het nodig hebt (functie). Sta ook even 

stil bij de eigendomssituatie van het goed. Heb je het zelf al in eigendom of is het (nog) in eigendom van een 

familielid of een externe? Een mogelijke overname hiervan op korte termijn heeft namelijk gevolgen voor het 

bedrijf.

Vul in onderstaande tabellen telkens de witte kolommen in, weliswaar voor de productiemiddelen die voor 

jouw bedrijf van toepassing zijn. De laatste kolom vul je pas in in een volgende fase.

3.1. 
PRODUCTIEMIDDELEN

Wil je dit digitaal doen? Op onze website vind je een 

document waarin alle productiemiddelen zijn opgenomen. 

Op die manier kun je er zo veel noteren als nodig.
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Hoeveel areaal bewerk je? 

Wat Eigendoms situatie Kwaliteit
Wijzigingen in de 

toekomst?

Welke gebouwen (stallen, loodsen, serres, burelen, …) staan er momenteel op je bedrijf?

Wat Functie Eigendoms situatie
Wijzigingen in de 

toekomst?

Van welke machines maak je gebruik? 

Wat Functie
Eigendoms-

situatie
Frequentie 
van gebruik

Wijzigingen in 
de toekomst?

1 ››

2 ››

3 ››
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Welke teelten heb je? 

Teelt Aantal ha
Wijzigingen in de 

toekomst?

4 ››

Hoe ziet je veestapel er uit?

Soort Eigendoms situatie Kwaliteit
Wijzigingen in de 

toekomst?

Welke voorraden heb je jaarlijks gemiddeld nodig op het bedrijf? Voorbeelden hiervan zijn teelt-

producten, meststoffen, aangekocht ruw- en krachtvoeder, brandstoffen, olie, water, …

Soort Aantal
Wijzigingen in de 

toekomst?

5 ››

6 ››
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Welke productierechten heb je jaarlijks gemiddeld nodig op het bedrijf? Een voorbeeld hiervan zijn 

nutriëntenemissierechten.

Soort Eigendoms situatie Aantal
Wijzigingen in de 

toekomst?

STAP 2

Hou nu je idee in het achterhoofd. Welke invloed gaat je idee hebben op deze productiemiddelen? Hier komt 

de laatste kolom een rol spelen. Formuleer eens een antwoord op de vraag “hoe zal dit productiemiddel wij-

zigen in de toekomst, indien je met je idee aan de slag gaat?”. Van welke productiemiddelen heb je dan meer 

nodig, of misschien net minder? 

7 ››
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Zijn er nog zaken die eerder nog niet aan bod gekomen zijn? Geef ze dan in onderstaande kader weer.

Wat Functie Eigendomssituatie
Wijzigingen in de 

toekomst?

8 ››

...?



Wat Functie Eigendoms situatie
Wijzigingen in de 

toekomst?

Tom en Liesbeth hebben heel wat ideeën en plannen waardoor hun bedrijf evolueert. Om 

de impact hiervan goed in te schatten, besluiten ze om visueel zichtbaar te maken wat er 

allemaal concreet gaat veranderen als ze hun plannen doorvoeren. Dit maakt het achteraf 

gemakkelijker om in te schatten welke investeringen ze moeten gaan doen en wat het 

totale kostenplaatje gaat zijn (hierover meer in het deel over het financiële luik). 

Tot hun verrassing wijzigt er veel meer dan ze initieel gedacht hadden. Zo zorgt een 

investering in een nieuwe stal er automatisch voor dat hun veestapel gaat uitbreiden, 

zowel melkvee als jongvee. Voor al deze dieren hebben ze onder andere meer nood aan 

voeders, mestafzetruimte (dus grond), productierechten, … Ook hun totaal areaal en hun 

machines moeten ze onder de loep gaan nemen. De voorgaande oefening maken heeft dus 

voor hen dadelijk een goed beeld gebracht over waar ze allemaal aan moeten denken.  

VOORBEELDCASUS
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melkveestal Biedt momenteel 
plaats aan 72 
melkkoeien en bevat 

onder meer een 
melkmachine

Het onroerend 
goed moet nog 
overgenomen worden 
van de ouders, dus 
ook de stal. Wellicht 
bouwen ze een nieuwe 
stal. De huidige 
melkveestal wordt 
gerenoveerd en zal 
dienen voor het 
jongvee.

Nog in eigendom 
van ouders



STAP 3

Maak op basis van bovenstaande analyse een lijstje van de zaken waarin je uiteindelijk allemaal moet inves-

teren. Ga zeker nog eens na of een verandering in één onderdeel geen impact heeft op een verandering in een 

ander onderdeel. Het kan zijn dat je een nieuwe stal of serre gaat bouwen, maar dat je tegelijk ook renovatie-

werken uitvoert aan de huidige infrastructuur. Nadien kan je met het volledige lijstje de financiële oefening 

maken.

Neem je boekhouding(en) er zeker bij 

als je deze oefening doet, hierin vind 

je vaak een goede oplijsting van 

de bedrijfsgegevens.
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CONCLUSIE
Als je nu kijkt naar de impact van je idee op vlak van productiemiddelen, wat is dan jouw evaluatie van je idee?
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Een verandering of een nieuw idee zal een impact hebben op het werk dat moet gebeuren. Je zult misschien 

meer taken moeten doen, of misschien valt er net iets weg dat je niet meer moet doen. De impact op arbeid 

wordt vaak niet bekeken of onderschat. Daardoor wordt pas later, bij de uitvoering, duidelijk wat het nu in de 

praktijk effectief betekent.

3.2. 
ARBEID EN VRIJE TIJD
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VOORBEELDCASUS

Vandaag werkt Liesbeth nog buitenshuis, maar ze heeft er al vaak aan gedacht om thuis 

te blijven om mee te helpen. Ze hecht veel belang aan sociaal contact en daarom zou ze 

graag met de verwerking van melk tot ijs beginnen.

Deze keuze heeft gevolgen op vlak van arbeid en vrije tijd. Een hoevewinkeltje openhouden 

om ijs te verkopen, doe je best in de weekends en namiddagen. Dit idee tot uitvoering 

brengen, zou er dus toe leiden dat Liesbeth op zondagmiddag geen tijd meer heeft voor de 

kinderen, maar beschikbaar moet zijn voor mogelijke klanten. Liesbeth besluit dat ze 

toch nog eens goed moet nadenken of ze dit wil en of dit past bij wat zij 

en haar gezin belangrijk vinden.
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Sta stil bij de vijf aspecten die aan je hand samenhangen en formuleer jouw antwoord.

Het loopt als een trein

Wat loopt op vlak van arbeidsplanning vandaag 

goed en zou je ook graag in de toekomst behouden?

Wat maakt dat dit vandaag zo goed loopt?

Wat en/of wie is hierbij van belang?

Werklast vandaag

Welke evaluatie maak je van de huidige werklast op 

het bedrijf? Is de werktijd al goed gevuld of is er nog 

ruimte voor andere zaken? Wie is er allemaal nodig 

om al het werk te doen?

Het loopt wat moeilijker

Wat zou je op vlak van arbeid en vrije tijd graag ver-

anderd zien? Waar liggen uitdagingen? Waar liggen 

pijnpunten? Wat is het grootste struikelblok dat je 

wil wegwerken?

De werkweek

Als je naar de huidige werkdag / -week / -maand / 

-jaar kijkt, hoeveel tijd wordt al ingenomen?

Hoe laat begint de werkdag en wanneer is hij ge-

daan? Is dit alle dagen zo? Is er nog tijd beschikbaar 

of moet er net iets verminderen om het behapbaar 

te houden?

Heilige huisjes

Wat zijn heilige huisjes op vlak van arbeid en vrije 

tijd? (bijvoorbeeld “Zondag is rustdag”, “Na 20u 

wordt er niet meer gewerkt”, “Elk jaar moeten we als 

gezin minstens 3 dagen weg van het bedrijf kunnen”, 

“Een keer per week gaan we 3 uur fietsen”, “‘s Mid-

dags nemen we tijd om de krant te lezen”, …)

Waarom is dit net zo belangrijk?

1 ››
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WAT IS VANDAAG BELANGRIJK 
OP VLAK VAN ARBEID EN VRIJE TIJD?

Voordat je gaat nadenken over de gevolgen van je idee op vlak van arbeid en vrije tijd, is het goed om eerst 

eens stil te staan bij wat je hierbij belangrijk vindt. Maak daarom een analyse van volgende zaken: Hoe loopt 

het vandaag? Wat wil je zeker behouden? Wat zou net moeten veranderen? Wat zijn belangrijke waarden die je 

op vlak van arbeid en vrije tijd voorop wil blijven stellen? 



Het loopt als een trein

Werklast vandaag

Het loopt wat moeilijker

De werkweek

Heilige huisjes
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WAT LOOPT ANDERS WANNEER JE HET IDEE IN 
REALITEIT HEBT OMGEZET?

Als tweede stap is het goed om je idee voor ogen te houden en te weten wat er op vlak van arbeid bij dit idee 

komt kijken. Zijn er zaken die je bijkomend moet doen of zijn er misschien ook zaken die kunnen wegvallen? 

Hoeveel extra of minder arbeid is voor het werk nodig? En wat betekent dit voor de beschikbare vrije tijd? En 

waar ligt voor jezelf de grens?

Taken die erbij komen

Sta voldoende stil bij wat je idee zou betekenen op vlak van bijkomende taken die uitgevoerd moeten wor-

den. Noteer ze in onderstaande tabel en beantwoord ook de vragen in de andere kolommen.

Welke taken 
moet je bijko-
mend uitvoe-

ren?
Vergeet hier 

zeker ook niet 
te denken aan 

managementtijd

Hoeveel tijd 
heb je per 

week bijko-
mend nodig om 
deze taak uit te 

voeren?

Wanneer moet 
deze bijko-
mende taak 
uitgevoerd 

worden?
Op welk 

moment van de 
dag? 

In welke weken, 
maanden,

seizoenen, …?

Wie kan de 
taak uitvoeren?
Wie op het be-

drijf heeft de 
competenties 

om dit te doen?

Op welke 
externen kun 

je beroep doen 
om deze taak 
uit te voeren?

2 ››

Bijkomend kun je ook even tijd nemen 

om je af te vragen of je door je idee 

misschien bepaalde zaken op een 

andere manier kunt doen. Is er dus 

iets dat je in je manier van werken 

kunt veranderen?
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Hoogstwaarschijnlijk komen er meer 

dan 3 taken bij, neem daarom een los 

blad waarop je deze tabel kunt uitte-

kenen en voldoende ruimte hebt om 

alle nodige informatie te noteren.

Wil je dit digitaal doen? Op onze 

website vind je de nodige documen-

ten. Op die manier kun je zo veel 

activiteiten noteren als nodig.



Maak eens de financiële berekening 

wat de kostprijs van externe hulp is. 

Hoeveel kost het uitbesteden van 

werk, hoeveel kost het aanwerven 

van een medewerker?

Het is ook mogelijk dat je iemand anders nodig hebt om 

een taak uit te voeren. Iemand anders dan de personen 

die vandaag al op het bedrijf actief zijn. Denk bijvoorbeeld 

aan een extra vrijwilliger of een nieuwe medewerker. Goed 

nadenken over de taken die erbij komen kijken, kan helpen 

om een vorm van vacature op te stellen, om zo op zoek te 

gaan naar een geschikte medewerker. Denk tot slot eens 

na of je als bedrijfsleider zelf de competenties bezit om 

mensen aan te sturen/te motiveren en of je bereid bent om 

taken uit handen te geven!

Taken die kunnen wegvallen

Door je idee te realiseren, kunnen bepaalde taken wegvallen. Lijst ook deze eens op en beantwoord de 

bijkomende vragen.

Welke taken 
kunnen weg-

vallen door het 
implementeren 

van je idee?

Hoeveel tijd 
komt vrij 

omdat je deze 
taak niet meer 
hoeft te doen?

Op welke 
momenten 

komt er ruimte 
beschikbaar 
voor andere 

zaken?

Wie voerde 
de taak uit en 
krijgt nu meer 

tijd?

Met welke 
externen moet 

je niet meer 
werken?

3 ››
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Wat is de impact op vlak van arbeid en vrije tijd?

Leg bovenstaande overzichten nu eens naast de hand die je eerder hebt uitgetekend en sta stil bij volgende 

vragen:

Wat zou de voornaamste impact zijn op de 
werklast op het bedrijf? Wat zijn de 
voornaamste gevolgen op de manier 
van werken op het bedrijf?

Kun je de manier van werken die vandaag “loopt 
als een trein” behouden? Wat moet er eventueel 
bijkomend gebeuren om ervoor te zorgen dat dit 
toch zo blijft?

Helpt dit idee om zaken die je op vlak van arbeid 
en vrije tijd graag anders had gezien, te veran-
deren? Of komen er eventueel nog bijkomende 
negatieve gevolgen bij kijken?

Wat is de implicatie op vlak van arbeidstijd 
doorheen het jaar? Is het idee te combineren met 
datgene wat je vandaag al moet doen? Zijn er 
bepaalde grenzen waar je kan tegenaan lopen?

Haalt de toepassing van dit idee bepaalde voor 
jou heilige huisjes onderuit? Of kun je nieuwe 
heilige huisjes creëren waar je voorheen geen 
tijd voor had?

4 ››

BEPAAL DE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN JE IDEE52

“De mens wordt gered door het zetten van een 
stap. En daarna nog een stap. Het is altijd 
dezelfde stap, maar je moet hem wel zetten.” 
Antoine de Saint-Exupéry, Wind, zand en stenen



CONCLUSIE
Als je nu kijkt naar de impact van je idee op vlak van arbeid en vrije tijd, wat is dan jouw evaluatie van je idee?
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Om een idee te realiseren, moeten jij en je bedrijf over bepaalde competenties en interesses beschikken. 

Indien deze er niet zijn, zal het hoogstwaarschijnlijk een zeer grote uitdaging worden om je idee uit te werken.

WAT IS EEN COMPETENTIE?

Een competentie kunnen we opdelen in drie onderdelen: denken, doen en zijn. Hier voegen we er graag nog 

een vierde element aan toe, namelijk “willen”. 

3.3. 
COMPETENTIES EN INTERESSES

BEPAAL DE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN JE IDEE54



BEPAAL DE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN JE IDEE 55

Competenties

Denken

Doen

Zijn

Willen

Denk aan: technische kennis, kennis van 
ziektes, kennis van machines, kennis om 
iets te repareren of creëren, het lezen van 
een boekhouding

Denk aan: ziektepatronen herkennen, 
kunnen rijden met een grote vrachtwagen, 
taarten maken, mensen aansturen, koeien 
melken, landbouwadministratie in orde 
brengen

Denk aan: sociaal – graag onder mensen, 
leergierig, ongeduldig, flexibel, creatief, 
luistervaardig, weerbaar, sterk, …

Denk aan: met de tractor over het veld 
rijden, mij verdiepen in Excel documenten, 
voetballen met vrienden, eten klaarmaken 
voor gezin, uitzoeken wat de beste voe-
dersamenstelling voor de dieren is

Heb je de nodige kennis en inzicht?
Weet je voldoende om het idee te 
realiseren?

Beschik je over de nodige vaardighe-
den? Heb je het in je vingers? Kan je 
het doen?

Wie ben je? Wat zijn jouw typische 
kenmerken? Welke attitude heb je?
Hoe sta je in het leven?

Wat doe je graag? Wat motiveert jou?
Waar heb je zin in? Waar kan je jouw 
energie in kwijt?



Over welke competenties en interesses beschik je vandaag? 

Breng eerst in kaart hoe het vandaag zit. Hoe zit het met jouw competenties en interesses? Focus je vooral op 

de zaken waar je heel goed in bent. Wat zijn echt jouw sterktes? En wat motiveert jou? 

1 ››

Denk niet alleen aan jouw persoon, maar sta even stil bij 

iedereen die op het bedrijf aan de slag is. Hoe zit het bij 

hen? Wat brengen zij het bedrijf bij? Doe dit zeker indien 

zij nodig zijn om je idee tot uitvoering te brengen.

Laat anderen jou ook eens beoordelen, welke suggesties 

geven zij aan jou?

Mis je wat inspiratie voor denken en doen, ga dan eens kijken in de competen-

tiedatabank op http://production.competent.be/competent-nl/main.html. Geef 

een beroep in en je krijgt een hele lijst van mogelijke competenties. 

Mis je wat inspiratie voor ‘zijn’, typ online in een zoekfunctie dan ‘karakter-

eigenschappen’ in en je vindt genoeg voorbeelden die je op weg zullen zetten. 

Denk bij ‘wie ben je’ zeker eens na over hoe weerbaar en sterk je als mens bent.  

Wat kan je aan, hoe ga je om met tegenslagen, hoe sterk ben je als 

onderhandelaar, ….?
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Mijn 
competenties

Denken

Doen

Zijn

Willen

Over welke kennis en 
inzichten beschik je?

Wie ben je?

Wat doe je graag?

Over welke vaardig-
heden beschik je?



Welke competenties zijn nodig om je idee te realiseren?

Beschikt iedereen (inclusief jijzelf) die op het bedrijf aan de slag is, over de nodige competenties om je idee 

in realiteit om te zetten? Sta daarom even stil bij de vraag “wat hebben we nodig om dit idee tot uitvoering te 

brengen?”

Misschien kan het helpen om je voor te stellen dat je aan iemand anders die dit idee heeft, zou moeten ver-

tellen wat je allemaal zou moeten kennen, kunnen, … Schrijf opnieuw je ideeën neer. Laat het eens rusten en 

bekijk het binnen afzienbare tijd opnieuw.

2 ››

Wees hier zeer kritisch en niet te op-

timistisch. Welke kennis is werkelijk 

nodig? Wat zou je echt moeten kun-

nen? Hoe moet je zijn? En wat moet je 

tof vinden?

Kijk eens naar anderen (binnen of buiten de sector) die 

vandaag al doen wat jij wilt doen. Wat zie je dan bij hen? 

Waarover hebben ze veel kennis? Wat kunnen ze heel 

goed? Hoe is dit type mensen? En wat lijkt hen elke dag te 

motiveren?

Je kunt ook te rade gaan bij advi-

seurs die op je bedrijf komen. Vraag 

hen eens wat zijn denken dat van 

belang is op vlak van competenties en 

interesses.
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Nodige 
competenties

Denken

Doen

Zijn

Willen

Welke kennis en in-
zichten heb je nodig?

Over welke vaar-
digheden moet je 
beschikken?

Wie moet je zijn?

Wat moet je 
graag doen?



Om een succes te maken van haar winkeltje, stond Liesbeth ook even stil bij de 

competenties die nodig zijn om dit idee te realiseren. Ze maakte onderstaande analyse.

VOORBEELDCASUS
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Nodige 
competenties

Denken

Doen

Zijn

Willen

Welke kennis en in-
zichten heb je nodig?

Over welke vaar-
digheden moet je 
beschikken?

Wie moet je zijn?

Wat moet je 
graag doen?

- kennis over de wetgeving van      

   verwerking (FAVV) 

- kennis over ijs maken op grote 

  schaal
- kennis over de markt & 

   het cliënteel in de buurt

- weten hoe de prijs te bepalen

- lekker ijs kunnen maken
- reclame maken en een Facebookpagina 
   opzetten
- logo ontwikkelen
- planning opstellen

- op zondag en vrije dagen werken
- mensen een goed gevoel geven
- met je handen aan de slag zijn
- zelfstandig werken

sociaal / creatief / 
   planmatig / kalm



Wat is de impact op vlak van competenties en interesses?

Als laatste stap kun je best eens beide pagina’s van op afstand bekijken. Als we kijken naar competenties en 

interesses, wat zou de impact dan kunnen zijn van het implementeren van je idee op het bedrijf, jezelf en je 

gezin?

Sta daarom stil bij volgende vragen en schrijf je antwoord neer

• Op welke vlakken ben je er al volledig klaar voor?

3 ››
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• Wat ontbreekt nog?

• Op welk vlak ontbreekt er nog het meeste?

• Hoe kun je jezelf hierin bijscholen of opleiden?

• Hoe kun je jezelf indien nodig veranderen?

• …

• Wat kun je doen om dit tekort te ondervangen?

• Zou je iets aan je idee kunnen veranderen?

• Zou het mogelijk zijn om iemand extern aan te trekken om wat ontbreekt aan te vullen?

• …

• Zijn er zaken die je ziet staan die je helemaal niet ziet zitten?

• Omdat je denkt dat je dat niet zal kunnen?

• Omdat je dat niet graag doet?

• …



CONCLUSIE
Als je nu kijkt naar competenties en interesses, wat is dan jouw evaluatie van je idee?
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Als vierde onderdeel gaan we kijken naar het financiële luik. Een idee is immers niet realiseerbaar zonder dat 

je goed kijkt naar de impact op uitgaven en inkomsten, en terugverdienmogelijkheden. Het overzicht van de 

productiemiddelen is een goede leidraad om deze oefening te maken.

3.4. 
FINANCIËLE LUIK

Op de website van Boeren op een Kruispunt vind je een schat aan tools om 

financiële berekeningen te maken. Surf dus zeker naar www.boerenopeenkruis-

punt.be. Dit is zeker handig als je op je bedrijf nog niet veel cijfermateriaal hebt 

om ter hand te nemen.

In dit onderdeel van de brochure 

wordt veel gewerkt met tabellen en 

rekenbladen. Deze kan je allemaal 

raadplegen op de website.
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VOORBEELDCASUS

Tom en Liesbeth hebben allebei investeringsplannen in hun hoofd: respectievelijk 

een nieuwe stal bouwen en inzetten op verwerking en verkoop van hun melk. Dit zijn 

ambitieuze plannen met sowieso een prijskaartje.

Aangezien ze dit goed willen aanpakken, besluiten ze om hiervoor de nodige berekeningen 

te doen. Ze beginnen met op te lijsten hoe hun bedrijf er vandaag de dag voor staat. De 

afgelopen jaren waren door laagconjunctuur in de melkveehouderij niet altijd simpel, 

waardoor ze al eens de keuze maakten om investeringsplannen te bevriezen. Daarnaast 

lijsten ze nauwkeurig op waarin ze moeten gaan investeren en wat het kostenplaatje 

hiervan is. Ze willen uiteindelijk heel goed zicht hebben op het resultaat en rendement van 

hun investering, ze willen weten waaraan ze zich gaan wagen en wat dat gaat opleveren. 

Dat maakt hen tegelijk ook sterk bij de gesprekken met leveranciers en met de bank.

STAP 1: RESULTATENREKENING MET 
DE HUIDIGE BEDRIJFSVOERING

Een belangrijke doelstelling van een onderneming is winst generen. Hoe zit dat bij jouw bedrijf? 

Resultaten Huidig jaar Jaar -1 Jaar -2

Reële bedrijfsinkomsten

Reële bedrijfsuitgaven

Bedrijfsresultaat

BEPAAL DE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN JE IDEE62

1 ››



Er bestaan verschillende soorten boekhoudingen die elk hun eigen doel hebben en daardoor erg kunnen verschillen van 

elkaar. Elk soort boekhouding heeft zijn troeven, welke je ook gebruikt. Het belangrijkste is dat je ermee aan de slag gaat.

Kijk eens met een kritisch oog naar deze cijfers. Is je boekhouding correct ingevuld? Zo niet, wees dan 

voorzichtig met het interpreteren van de resultaten. Zitten alle kosten er in? Denk bijvoorbeeld aan 

kostprijs van eigen en externe arbeid, al of niet betaalde facturen, en leveranciersschulden. Welke 

resultaten heb je de laatste drie jaar geboekt? En wat zegt dat over de winstgevendheid van je bedrijf 

en de haalbaarheid van eventuele nieuwe investeringen?

2 ››

Bij het analyseren van de financiële ratio’s en de financiële toestand kan wat externe hulp zeker van pas komen. Spreek 

daarom met je boekhouder of bankier om te kijken hoe alles loopt en wat beter zou kunnen. Eventueel kun je ook een 

technisch adviseur raadplegen of kun je samenzitten met een collega.

Indien je niet werkt met een (bedrijfseconomische) boekhouding raden we ten sterkste aan dit te doen. Door het voeren 

van een boekhouding en de cijfers te analyseren doorheen de tijd, krijg je extra informatie waarop je beslissingen kunt 

baseren.

STAP 2: FINANCIËLE RATIO’S MET 
DE HUIDIGE BEDRIJFSVOERING

Wanneer je een financiële oefening maakt, is het goed om te weten hoe het bedrijf er vandaag voor 

staat. Wat is de huidige financiële toestand van je bedrijf? Op welke vlakken scoor je goed en op welke 

vlakken minder? Heb je zicht op de oorzaak hiervan? Je bedrijfseconomische boekhouding geeft je hier-

bij zeker de nodige input en antwoorden.
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3 ››



Solvabiliteit

Waarde huidig jaar Waarde jaar -1 Waarde jaar -2

Analyse van de ratio solvabiliteit:

Rentabiliteit

Waarde huidig jaar Waarde jaar -1 Waarde jaar -2

Analyse van de ratio rentabiliteit:

Liquiditeit

Waarde huidig jaar Waarde jaar -1 Waarde jaar -2

Analyse van de ratio liquiditeit:

Cash Flow

Waarde huidig jaar Waarde jaar -1 Waarde jaar -2

Analyse van de ratio cash flow:

Kun je al bepaalde belangrijke conclusies trekken uit de huidige financiële staat van je bedrijf? Waarop 

moet je zeker letten? Waarmee zul je rekening moeten houden bij het nemen van beslissingen over je 

idee?

4 ››

Het is aan te raden om zeker onderstaande financiële ratio’s eens voor jouw bedrijf te bekijken. 

Voor de berekening ervan, kan je een document op de website raadplegen.
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STAP 3: WAT LIGT ER OP DE PLANK?

In de vorige hoofdstukken lieten we je al eens nadenken over de veranderingen die er de komende jaren aan-

komen. Denk daarom in eerste instantie al eens na over waarin je gaat moeten investeren zonder de realisatie 

van je nieuwe idee. 

Welke investeringen staan je sowieso te wachten de komende 2 à 5 jaar? Denk in eerste instantie eens 

na over waarin je al moet investeren, zonder de realistatie van je nieuw idee. 

Wat zijn jouw investeringsplannen voor de komende 2 à 5 jaar om je nieuwe plannen te realiseren? 

Lijst alles op en wees zo volledig mogelijk (bij een investering in een nieuwe stal moet je nadien 

hoogstwaarschijnlijk ook investeren in een binneninrichting, in vee, in mechanisch materiaal, …) 

5 ››

6 ››

 Voorbeelden van investeringen zijn:

•  Vervangingsinvesteringen (een machine die je frequent gebruikt, begeeft het onverwachts en je kan 

niet anders dan deze te vervangen)

• Uitbreidingsinvesteringen (je wil je bedrijf uitbreiden en daarvoor heb je grotere machines nodig, moet 

je je areaal uitbreiden, …)

• Investeringen om aan wetgeving te voldoen

• Comfortinvesteringen (deze zijn er op gericht om de kwaliteit van het werk en het comfort van de 

bedrijfsleiders - en eventuele personeelsleden - te verbeteren)

• Investeringen om kosten te besparen (bijvoorbeeld mechaniseren om minder beroep te moeten doen 

op externe arbeid)

•  …



STAP 4: KWANTA KOST DA?

Wat is de totale kostprijs van alle investeringen die op stapel staan? Lijst eerst per investering op wat 

het kost en maak hiervan de optelsom. Je bent altijd zaken vergeten of dingen vallen nu eenmaal duur-

der uit dan initieel begroot, dus tel er sowieso maar 10% bij.

Productiemiddel
Welke investeringen 
ga je daarin concreet 

doen?

Wat is de kostprijs 
(incl. BTW)?

Wat is de kostprijs 
(incl. BTW) met 10% 

marge?

Totale kostprijs 

STAP 5: HOE VERWACHT JE DAT DE 
INVESTERINGEN JE FINANCIËLE TOESTAND 
GAAN BEÏNVLOEDEN?

Met de investeringen die je voor ogen hebt, is het de bedoeling dat je vooruitgang boekt met je bedrijf. 

Dit geldt zeker ook op financieel vlak. Maar is dat effectief het geval? Tracht onderstaande tabel zo goed 

als mogelijk in te vullen.

Resultaten
Resultaten voor de 

investeringen (zie stap 1)
Resultaten na de 

investeringen

Reële bedrijfsinkomsten

Reële bedrijfsuitgaven

   ·   Variabele kosten

   ·   Vaste kosten

Bedrijfsresultaat
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8 ››

7 ››

Durf leveranciers met elkaar te vergelijken: wie biedt wat 

aan en tegen welke kwaliteit en prijs? Onderhandelen 

levert je altijd voordeel op!

Al nagedacht hoe je je plannen gaat financieren? Welk deel 

ga je zelf financieren (eigen inbreng) en voor welk deel ga 

je externe financiering zoeken (via de bank)?
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Inkomsten hangen af van zowel de 

prijs die je krijgt als de hoeveelheid 

die je kunt verkopen. Schat daarom 

goed in hoeveel meer of minder je zal 

produceren en hoe de marktprijzen 

zullen evolueren in de toekomst. Heb 

jij een goed zicht op wat de afzet-

markt van jouw producten is en hoe 

die de prijs kan beïnvloeden?

De variabele kosten zijn verbon-

den aan de productiehoeveelheid. 

Wanneer je meer produceert, stijgen 

de variabele kosten ook. Tenzij je een 

sterke korting kunt bedingen. Weet 

je wat de impact is van je idee op de 

prijs van aangekochte grondstoffen 

en materiaal?

De vaste kosten gaan toenemen bij 

investeringen. Stel je daarom zeker 

de vraag hoeveel je kan investeren en 

over hoeveel jaar die investeringen 

best gespreid zijn?

De bedoeling van een investering is een extra rendement genereren. Essentieel is natuurlijk ook in te schatten wanneer dat extra rendement 

volledig gerealiseerd kan worden. Een kasplanning is bij veel projecten aangewezen om de behoefte in te kunnen schatten. Een goed voorbeeld 

van een kasplanning vind je op de website www.boerenopeenkruispunt.be. Vandaag beginnen met een project, betekent veel kosten vooraf en 

zeker morgen nog niet het volledige rendement. 

Maak een inschatting over de tijd van de bedrijfsresultaten na investering. Geef ze op onderstaande 

tijdslijn weer. Hoe evolueren ze doorheen de tijd?

9 ››



CONCLUSIE
Als je kijkt naar de impact van je idee op financieel vlak, wat is dan jouw evaluatie van je idee?
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Aan elk idee of elke investering zijn altijd risico’s verbonden. Dat is nu eenmaal inherent aan ondernemen. Als 

je alle risico’s wil uitsluiten, zal je waarschijnlijk aan niets beginnen.

Het is wel van belang om voor jezelf een eerlijk beeld te hebben van de mogelijke risico’s. Daarnaast is het ook 

goed om voor jezelf te bepalen hoe je zal reageren en wat je zal doen indien één of meerdere risico’s zich toch 

manifesteren.

IDENTIFICATIE VAN RISICO’S

Sta eens stil bij de risico’s die zich kunnen voordoen. We kunnen deze opdelen in twee vormen. Hieronder 

geven we enkele voorbeelden aan de hand van onze casus.

3.5. 
RISICO

Plannen gaan niet altijd zoals je voor ogen had, soms 

omdat bepaalde risico’s zich voordoen. Kijk daarom naar 

het volgende hoofdstuk over het thema Risico.

HET PLAN

   REALITEIT



Aan de investering in een nieuwe stal zijn er risico’s verbonden.

Daarom maakte Tom onderstaande evaluatie.

VOORBEELDCASUS

Risico’s die verbonden zijn aan 
jezelf en je eigen organisatie

Intern

Risico’s die volgen
uit de omgeving

Omgeving
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- We slagen er niet in om financiering 

   te krijgen

- Ik krijg het werk niet rond

- Aankopen van bijkomende externe dieren 

   leidt tot ziektes en minder productie 

   dan verwacht en financieel nodig is

- Papa Patrick is niet meer in staat om    

   te blijven helpen

- We hebben niet de financiële kracht 

   om bijkomend areaal te kopen

- De kinderen hebben geen interesse 

   in het bedrijf

- Het bedrijfsrisico is niet afgeschermd 

   van het persoonlijk vermogen

- ...

- De melkprijzen komen nog meer onder   

  druk te staan

- Het weer is te fluctuerend om goede 

   voeders te produceren

- Er komt geen areaal ter beschikking

- De voederprijzen kennen een enorme 

   stijging

- De partner met wie ik geregeld 

   producten samen aankoop tegen 

   een scherpe prijs, zet zijn bedrijf stop

- De wetgeving verandert of wordt 

  ineens strikt toegepast

- De melkerij heeft de laatste jaren 

  al heel wat leveranciers afgestoten

- Risico op controle en inspectie

- De vergunning of de subsidie 

  voor de nieuwe stal komt er niet

- ...
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Nadat je de mogelijke risico’s hebt opgelijst, sta je best ook even stil bij de kans dat elk risico zich voordoet. Je 

kunt bijvoorbeeld werken met de schaal “Hoogst onwaarschijnlijk – Onwaarschijnlijk – Waarschijnlijk – Zeer 

waarschijnlijk”.

Stel dat dit risico zich voordoet, wat zou de impact dan zijn? Er bestaan wat mogelijkheden om dit weer te 

geven. Enerzijds kun je de impact in woorden beschrijven, anderzijds kun je ook met een schaal werken (bij-

voorbeeld Extreme impact – Hoge impact – Medium impact – Kleine impact – Verwaarloosbaar). Om met een 

schaal te werken, maak je een evaluatie op vlak van een aantal aspecten

• Zal dit de uitvoering van ons idee vertragen?

• Zullen we hierdoor ons idee wat moeten veranderen? Zullen we iets anders moeten doen?

• Heeft dit een impact op de kosten die we moeten maken?

• Zou dit een impact hebben op de kwaliteit die we willen afleveren?

• Hoe groot is de invloed op de opbrengsten van het bedrijf?

Ga tot slot eens na hoe je zou kunnen handelen indien de risico’s effectief plaatsvinden. Welke acties ga je dan 

ondernemen? Dit is zeker relevant voor de risico’s waarvan de kans dat ze zich voordoen groot is, en/of die 

een grote impact hebben.

Vul alle antwoorden op deze 4 vragen in in onderstaande tabel:

Welk risico kan zich 
voordoen?

Wat is de kans dat 
het zich voordoet?

Wat is de impact 
als dit risico zich 

voordoet?

Wat zou je kunnen 
doen om dit risico te 

ondervangen?

Intern in de eigen organisatie

Extern vanuit de omgeving

1 ››

Wil je dit digitaal doen? Op onze website vind je een document waarin deze tabel is 

opgenomen. Op die manier kun je zoveel activiteiten noteren als nodig.



HOE STA JIJ TEN OPZICHTE VAN RISICO’S?

Naast inzicht in de mogelijke risico’s die verbonden kunnen zijn met je idee, is het ook van belang om stil te 

staan bij hoe je zelf ten opzichte van deze risico’s staat.

Hoeveel risico durf jij te nemen? En hoeveel risico kun je nemen (bijvoorbeeld op financieel vlak)?

Zijn er bepaalde voorwaarden waaronder je meer of minder bereid bent om risico te nemen?

Dit overzicht kun je tijdens het realiseren van je idee en bij 

de uitvoering van je project regelmatig bekijken om te zien 

of bepaalde risico’s afgewend zijn en zich niet meer kunnen 

voordoen. Maar ook of er misschien andere risico’s zijn 

bijgekomen.

Je kan dit hoofdstuk zeker gebruiken om achteraf je plan-

nen te evalueren: had je (de gevolgen van) risico’s goed 

ingeschat?

2 ››

3 ››
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CONCLUSIE
Als je nu kijkt naar de mogelijke risico’s van je idee en hoe je daar zelf tegenover staat, wat is dan jouw evaluatie van je idee?
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Je hebt in de vorige delen de gevolgen van je idee uitgebreid kunnen aftoetsen op vlak van productie-

middelen, arbeid en vrije tijd, competenties en interesses, de financiële kant en de mogelijke risico’s. Dit 

zou je al een veel beter zicht moeten geven op de voordelen, nadelen, risico’s en opportuniteiten. Maar er is 

natuurlijk meer.

ER ZIJN NOG GEVOLGEN OP ANDERE VLAKKEN

Om een goede inschatting te maken van wat er allemaal op je af komt als je je idee tot uitvoering brengt, is 

het zeker zinvol ook andere thema’s te bekijken. Denk bij voorbeeld aan:

• Afzet van je product: waar gaat je product naartoe en welke invloed heeft dat op de prijs die je voor je 

product krijgt?

• Wetgeving: zorgen je plannen ervoor dat je met heel andere wetgeving wordt geconfronteerd die ook 

gevolgen heeft voor je landbouwtak?

• Familie: hoe staan de (rechtstreeks betrokken) familieleden ten opzichte van jouw ideeën? Geven ze een 

boost of remmen ze net af?

• …

WAT ALS JE TWIJFELT TUSSEN VERSCHILLENDE 
OPTIES?

Natuurlijk kan het goed zijn dat je niet één, maar meerdere ideeën hebt waarover je twijfelt. Het komt er dan 

op aan om deze ideeën naast elkaar te leggen en te vergelijken. Je kunt dit het gemakkelijkste doen door een 

groot blad te nemen waarop je de verschillende ideeën naast elkaar zet en ze evalueert voor de belangrijke 

aspecten die er toe doen.

3.6. 
EN NU?
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De finale beslissingenfase

Nu is het vooral van belang om de centrale vraag te stellen:

Voor welk idee kan ik 

het best gaan?

Indien je nog onvoldoende informatie hebt, ga dan terug naar een van de voorgaande pagina’s en bekijk de 

vragen nog eens goed. 

• Heb je op alles een antwoord kunnen formuleren?

• Waren er zaken nog onduidelijk en moet je die nog verder uitspitten om een meer onderbouwde 

beslissing te kunnen nemen?

Heb je voldoende informatie, dan komt het erop aan om een beslissing te nemen. Waar ga je voor? Weet dat 

dit geen wetenschap is. Het nemen van beslissingen loopt altijd samen met een vorm van risico. Je bent nooit 

100% zeker over wat er werkelijk zal gebeuren wanneer je de beslissing genomen hebt.

1 ››

Laat anderen jouw ideeën ook een keer evalueren, mis-

schien kaarten zij wel andere factoren aan.

“Goede keuzes maak je 
door ervaring.
Ervaring krijg je door 
verkeerde keuzes.”
Bron: omdenken.nl

Mis ik nog bepaalde 

informatie?

Welke beslissing zou ik op basis van 

dit overzicht kunnen nemen?

Moet ik de verschillende 

thema’s nog eens bekijken 

om beter uit te zoeken hoe 

het juist zit?

Wat leer ik hieruit?

Op de website voorzien we een blad zodat je stapsgewijs 

de verschillende opties met elkaar kunt vergelijken.



CONCLUSIE
Wat is jouw finale evaluatie van je idee?
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AAN DE SLAG!
4

Door middel van alle informatie en inspiratie die je in deze brochure kreeg, heb je kunnen stilstaan bij de 

huidige toestand van je bedrijf, hoe je zo ver gekomen bent en welke kansen er voor jou en je bedrijf in het 

verschiet liggen. We hebben je uitgedaagd om dieper na te denken over jouw ideeën en voldoende stil te 

staan bij gevolgen van je keuzes. Wat zou dit betekenen op financieel vlak en op vlak van de nodige productie-

middelen? Hoe krijg je het gebolwerkt en heb je dan nog voldoende vrije tijd? Past je idee bij de competenties 

en interesses van wie werkt op het bedrijf? En tot slot, wat zijn de mogelijke risico’s?

Als laatste stap in deze brochure willen we je tot actie aanzetten. Schrijf heel concreet uit wat er nu moet 

gebeuren en wanneer je dit zal doen.
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Waarom? Wat is je motivatie om het te doen? Wat is de aanleiding om met dit idee te starten en tot uitvoering 

te brengen?

Wat brengt jouw idee jou? 

Sta stil bij wat de voornaamste voordelen zijn. Waarom moet je dit echt ondernemen? Schrijf de kernzaken op 

die je in deel 3 onderzocht hebt. Maak duidelijk genoeg wat de business case is die achter dit idee zit. Wat zou 

het jou en/of je bedrijf kunnen brengen?

Wat kunnen mogelijke negatieve gevolgen zijn?

Sta stil bij wat de voornaamste nadelen zijn. Welke mogelijke problemen, risico’s of negatieve gevolgen kun je 

verwachten? Schrijf de kernzaken op die je in deel 3 onderzocht hebt.

BESCHRIJF JE IDEE

Vat in maximum 10 zinnen samen waar je idee over gaat. Beschrijf wat het inhoudt. Door dit neer te schrijven, 

kun je het ook met anderen gaan bespreken. Door samen te spreken over iets dat op papier staat, kun je beter 

afstemmen zodat iedereen het over hetzelfde heeft.

Wat? Wat wil je concreet doen? Wat wil je realiseren?1 ››

2 ››

3 ››

4 ››
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Ook hier is het zinvol om een 

SWOT-analyse op te maken zoals je 

die ook kunt opmaken van je bedrijf. 

Je kunt kijken hoe je plannen invloed 

hebben op sterktes, zwaktes, kansen 

en bedreigingen. Een template van 

een SWOT-analyse vind je op de 

website.

Hoe kun je met de nadelen en belemmeringen omgaan?

Wat ga je doen om deze mogelijke gevaren af te wenden? Welke oplossingen heb je bedacht zodat het idee 

toch realiseerbaar is?

Wie heb je nodig om je idee of project te realiseren?

Schrijf alle personen of instanties op die je nodig hebt om je idee te realiseren. Geef daarbij ook aan waarvoor 

je hen nodig hebt en hoe ze dus bij jouw project betrokken zijn.

Denk bijvoorbeeld aan 

    •    Een bank om financiering te geven

    •    Een boekhouder om mee na te denken over de keuze van bedrijfsstructuur en fiscale entiteit

    •    De overheid om vergunningen goed te keuren

    •    Een websitebouwer om het verkoopconcept uit te werken in een goede website

    •    De buren om toestemming te geven om over het tussenwegje te mogen rijden met een vrachtwagen

Wie heb je nodig? Waarvoor / waarom?

5 ››

6 ››

Wil je dit digitaal doen? Op de web-

site vind je een document waarin deze 

tabel is opgenomen. Op die manier 

kun je zoveel partijen noteren als 

nodig.
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Kernvraag Wat is van belang?

Wat was weer juist onze bedoeling? Is dit nog steeds het geval nu er zich eventueel 
veranderingen voordoen?

Waarom deden we het ook alweer? Wat moest het ons finaal opleveren? 
Liggen we nog op schema om dat te halen?

Waarom hadden we het niet moeten doen? Heeft er zich iets voorgedaan waardoor 
we misschien niet meer verder moeten doen?

Welke mogelijke nadelen moesten we wegwerken? Is iets niet mogelijk waardoor het project 
in gevaar komt?

Wie moesten we over de streep krijgen? Hebben we iemand niet kunnen overtuigen waardoor 
we het project moeten veranderen?

HOE GA JE HET AANPAKKEN?

Tot slot maak je best ook een stappenplan, waarbij je alle stappen neerschrijft die je moet ondernemen om 

je idee tot realiteit te brengen. Maak de verschillende stappen zo concreet en klein mogelijk, zodat je achteraf 

duidelijk kunt afvinken of iets gedaan is of niet. Ga ook na of je om die actie te kunnen uitvoeren ook iemand 

anders nodig hebt. Bepaal wanneer je de actie zal ondernemen. Tot slot kun je ze afvinken indien je ze gedaan 

hebt.

Enkele voorbeelden

• Met buurman Jos gaan spreken over de weg

• Bepalen wat er op mijn website moet komen en wat niet

• Een financieel plan opstellen

• Idee bespreken met zoon en dochter om te kijken of ze hierin willen meegaan

Wat moet je doen?
Wie heb je 

hiervoor nodig?
Wanneer ga je 

dit doen?
Uitgevoerd?

1

2

3

4

5

6

7
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7 ›› Maak hier je stappenplan.

Het beantwoorden van deze vragen heeft voornamelijk als doelstelling om een referentiekader te hebben. 

Wanneer je met de uitwerking van je idee zult beginnen, zullen er nog uitdagingen en onverwachte zaken op 

je pad komen. De neerslag die je hier maakt, kan dan als referentie dienen. Sta daarom even stil bij volgende 

vragen:



Om je acties te bepalen, kun je kijken naar je lijstje van de personen en instanties die je nodig hebt om 

je idee te realiseren. Wat moet je allemaal doen om hun positieve betrokkenheid te hebben? Daar-

naast bekijk je ook best wat je hebt opgeschreven om de mogelijke negatieve gevolgen op te vangen. 

Je zult namelijk iets moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat die zich niet voordoen.

Wanneer ga je het doen?

Geef ook eens weer op een tijdslijn wanneer je welke stap zult ondernemen.

Wil je dit allemaal digitaal doen? Op 

onze website vind je een document 

waarin deze tabel is opgenomen. Op 

die manier kun je veel meer acties 

noteren.

Zo’n actielijstje is best niet statisch. Naarmate je bepaalde acties ondernomen hebt, zullen weer an-

dere uitdagingen op je pad komen waardoor je mogelijk weer bijkomende acties zult moeten bepalen. 

Laat het lijstje leven en vul aan indien bijkomende zaken nodig zijn. Stap voor stap zal je op die manier 

kunnen realiseren waar je van droomt.

8 ››
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“Wees niet bang voor wat er allemaal mis kan 
gaan. Wees opgewonden over alles wat goed 
zou kunnen gaan.”
Bron: omdenken.nl

AAN DE SLAG82

“Beoordeel een besluit nooit alleen op basis van 
het resultaat. Een slecht resultaat betekent 
niet automatisch dat het besluit verkeerd 
werd genomen – en omgekeerd. In plaats van 
te mokken over een besluit dat verkeerd is 
gebleken, of je op de schouder te kloppen voor 
een besluit dat misschien puur toevallig tot 
succes heeft geleid, kun je je dus beter nog eens 
voor ogen halen waarom je tot dat besluit bent 
gekomen. Om verstandige, begrijpelijke reden? 
Dan doe je er goed aan een volgende keer weer 
zo te handelen. Zelfs als je de laatste keer pech 
hebt gehad.”
Bron: “De kunst van het heldere denken: 52 denkfouten die je beter aan anderen kunt overlaten” van Rolf Dobelli (2012)
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