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Aflevering 6: Eigen bedrijf

Vragen vooraf:

Ø Heb je wel eens een eigen bedrijf gehad?
Ø Als je een eigen bedrijf zou beginnen, wat voor soort bedrijf zou dat dan zijn?

Hoofditem

Fragment 1

Korte inhoud:

Khalid wil een eigen bedrijf beginnen. Hij heeft een ondernemingsplan geschreven. Milouska
en Khalid gaan naar de Kamer van Koophandel om het ondernemingsplan te bespreken met
de heer van Zetten.

Woordenschat:

het A’4tje   een vel papier van 21 bij 28 centimeter
het bedrijf   een onderneming die met handel geld verdient
comprimeren   kort samenvatten
de consequentie  het logische gevolg
ergens achter staan  het ergens mee eens zijn, het steunen
de markt   de mogelijkheid tot handel in producten
de onderneming  het bedrijf, de zaak
de samenvatting  een korte tekst met alleen de belangrijkste dingen
sterke punten   dingen die goed zijn
zwakke punten  de dingen niet zo goed zijn

Luistervragen:

1. Uit welk land komt Khalid?

2. . Hoe lang is hij in Nederland?

3.  Heeft Khalid al een samenvatting van het ondernemingsplan gemaakt?
ja/ nee

4.  Khalid wil een eigen bedrijf beginnen om ervaring op te doen.
waar / niet waar

5.  Welke dingen zijn belangrijk volgens van Zetten? Kruis de goede antwoorden aan:
a. Een samenvatting van het ondernemingsplan maken .
b. Dat de man of vrouw van de ondernemer ook in het bedrijf gaat werken.
c. Dat je in het ondernemingsplan alleen je sterke punten noemt.



Aan het werk Aflevering 6: Eigen bedrijf HO

55

Fragment 2

Korte inhoud:

Khalid wil van de bank geld lenen om een eigen bedrijf te starten. Milouska en Khalid gaan
met het ondernemingsplan van Khalid naar de bank.

Woordenschat:

de begroting een voorlopig financieel plan waarin staat hoeveel iets gaat
kosten

Bureau Kredietregistratie instantie waar alle schulden die mensen bij banken en andere
bedrijven hebben geregistreerd staan

eigen vermogen  eigen geld, eigen middelen
inbrengen   zorgen dat er nog iets bij gedaan wordt
een financiële klap kunnen  opvangen zorgen dat je genoeg geld in reserve hebt
lenen    gebruiken en later weer teruggeven
rente    extra geld dat je die je betaalt voor het lenen
vaste lasten kosten die je steeds opnieuw moet betalen, bijvoorbeeld huur,

telefoon, autokosten
Luistervragen:

1. Vindt de bankmedewerker het ondernemingsplan van Khalid een goed plan?
ja / nee

2. Heeft Khalid eigen vermogen?
ja / nee

3. Krijgt Khalid een lening van de bank? ja / nee / waarschijnlijk wel
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Subitem

Fragment 3

Korte inhoud:

Ahsain el Hadaoui vertelt over zijn eigen bedrijf. Hij heeft een winkel in cadeauartikelen.

Woordenschat:

de braderie  een feest met een markt waarop allerlei artikelen verkocht worden
de branche  een afdeling van industrie of handel, een bedrijfstak
draaien en frezen technieken van metaalbewerking
gebrekkig  niet helemaal goed
goedlopend bedrijf bedrijf dat winst maakt
overnemen   iets kopen dat van een ander was

Luistervragen:

1. Hoe lang is Ahsain in Nederland?

2. Ahsain heeft een eigen zaak en heeft ook nog een baan in een supermarkt.
waar / niet waar

3. Voordat Ahsain met zijn winkel begon had hij nog nooit huishoudelijke artikelen verkocht .
waar / niet waar

4.  In welke richting heeft Ahsain vroeger een opleiding gevolgd?

5. Wat is volgens Ahsain belangrijk als je een winkel begint? Kruis de goede antwoorden aan:
a. Je moet een winkelruimte hebben.
b. Je moet de juiste branche kiezen.
c. Je moet genoeg geld hebben gespaard.
d. Je moet zelf je hele boekhouding kunnen doen.
e. Je moet het kasboek bijhouden.
f. Je moet de Nederlandse taal goed spreken.
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Woordenschatoefeningen:

Oefening 1

Vul in: vaste, rente, consequentie, markt, bedrijf, lenen, begroting, er achter.

1. Mijn vrouw wil een eigen…………………………………… beginnen.

2. Ik sta …….. helemaal ……………….

3. De ………………………….. is, dat ze het nu heel erg druk heeft.

4. Ze wil een kledingzaak beginnen. Eerst heeft ze onderzocht of er wel een ……………… is

voor haar producten.

5. Vervolgens heeft ze een ondernemingsplan geschreven. Van de kosten heeft ze

……………………… gemaakt.

6. Een winkel huren kost veel geld, haar ………………………….. lasten zijn daarom hoog.

7. Ze moet daarom geld …………………………… bij de bank.

8. Dat is niet gratis, ze moet 8% …………………………….. betalen.

Oefening 2

Vul in: eigen vermogen, A4’tjes, zwakke, onderneming, samenvatting, financiële klap, sterke,

gebrekkig, goedlopend

1. Om een …………………………………… te beginnen, heb je geld nodig.

2. Je kunt niet alles van de bank lenen, je moet ook  …………………………………..

inbrengen.

3. Als het dan even niet goed gaat met je zaak, kan je met eigen geld een

………………………….. opvangen.

4. Je kunt natuurlijk ook van iemand anders een ………………………….. bedrijf overnemen.

5. Voordat je met een eigen zaak begint, moet je van jezelf weten wat je

……………………… en je …………………. punten zijn.

6. Voor de bank maak je een ………………………………………….. van je

ondernemingsplan.

7. Je moet je ondernemingsplan comprimeren op twee of drie ……………………………..

8. Het plan moet er wel goed uitzien, het mag bijvoorbeeld niet in ………………………..

Nederlands geschreven zijn.
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Schrijfopdracht:

Uw kennis vraagt u wat zij moet doen om eigen bedrijf te beginnen. Schrijf haar een e-mail

waarin u uitlegt welke stappen ze moet zetten. U kunt daarbij de volgende vragen gebruiken:

Ø Waar kan ze advies krijgen?

Ø Wat moet ze schrijven?

Ø Wat moet er in haar plan staan?

Ø Hoe kan ze aan geld komen?

Ø Wat moet ze goed kunnen?
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Een eigen bedrijf

Opdracht 1

Bij “Een eigen bedrijf ” kun je aan veel verschillende dingen denken. Bijvoorbeeld:

- iets in de boekhouding;
- importbedrijf (producten uit je eigen land invoeren in Nederland);
- een winkel overnemen;
- een computerreparatiebedrijf starten;
- kleding ontwerpen / maken voor andere mensen.

Opdracht:

Denk eens aan je kennissen, familie, vrienden, medecursisten, enz. Ken je mensen met een
eigen bedrijf? Wat voor soort bedrijf is het? Hoe zijn ze met het eigen bedrijf begonnen? Wat
gaat goed / niet zo goed in het eigen bedrijf? Praat er over in kleine groepjes. Schrijf het in het
kort hieronder op.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Bespreek in de groep.
Welke interessante punten heb je gehoord?
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Competenties van een ondernemer

Opdracht 2

Als ondernemer moet je over heel wat competenties beschikken.

Opdracht:

Bedenk in een groepje over welke competenties een ondernemer volgens jou moet
beschikken. Schrijf ze hieronder op. Twee voorbeelden zijn al gegeven.

O    gedisciplineerd zijn

O    doorzettingsvermogen hebben

O    ___________________________________________________

O    ___________________________________________________

O    ___________________________________________________

O    ___________________________________________________

O    ___________________________________________________

O    ___________________________________________________

Klassikaal bespreken.

Over welke competenties beschik jij? Welke uitspraken gelden voor jou?
Geef in kleine groepjes voorbeelden waarin duidelijk wordt dat je die kwaliteiten echt hebt.

Over welke competenties beschik je nog niet? Wat ga je daaraan doen?
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Buitenschoolse opdracht 1: het starterspakket

Informatie over het starten van een eigen bedrijf kun je krijgen bij de belastingdienst:
www.belastingdienst.nl en bij de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl .

Opdracht:

bezoek de site van de Kamer van Koophandel.
klik op ‘starters’
klik op ‘Uw ondernemingsplan’
klik op ‘Het ondernemingsplan’
Je krijgt dan onderstaand scherm:

Bekijk de vragen die in een ondernemingsplan beantwoord moeten worden.

http://www.belastingdienst.nl
http://www.kvk.nl
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Scrol naar beneden en bekijk “De onderdelen van het ondernemingsplan’.

Bestudeer de site. Bedenk wie jou kan helpen met het beantwoorden van vragen.
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Buitenschoolse opdracht opdracht 2: de brancheorganisatie

Voordat je een eigen bedrijf begint zul je marktonderzoek moeten doen:

- zijn er al veel bedrijven in mijn vak?
- zijn er potentiële klanten?
- etc.

Zoek een ‘brancheorganisatie’ in jouw vak, bijvoorbeeld via een zoekprogramma op internet.
Onderzoek of er mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf in de omgeving waar je wilt starten.


