


PROGRAMMA

09u30-10u00 Onthaal 
10u00-11u00 Juridische structuur
11u00-11u15 Pauze
11u15-12u15 Business model canvas + financieel
12u15-12u45 Lunch
12u45-13u30 Pitchen
13u30-14u00 Slot



WAAR STAAN WE NU?

1. PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE

2. INVULLING EN OPSTART
Vormgeven (lokale) samenwerking, invulling van het buurtpunt, vrijwilligerswerk… 

3. JURIDISCHE EN FINANCIËLE STRUCTUUR
We zoeken samen uit welke juridische structuur best past bij je buurtpunt en doen een eerste aanzet tot een 
financieel plan 
 



Juridische structuur



De beste samenwerkingsvorm is 
vzw

Je doet niets of 
kiest voor een 
feitelijke vereniging 
(fv)

Informeer je over de 
diverse 
vennootschapsvormen 
(bv, nv …)

Is een wettelijk kader 
nodig? 

Is je samenwerking winstgericht of doelgericht? 

Winstg
erich

t

Staat in je samenwerking een 
ondernemingsactiviteit 
centraal? 

Doelgericht

JA

NEE

Wil je winst uitkeren aan de 
leden/vennoten? 

JA

Dit kan enkel in een coöperatie

JA

NEE

Je kan kiezen tussen vzw of coöperatie

NEE





BUSINESS MODEL CANVAS

1. Toegevoegde waarde

2. Rechterzijde = waardekant van je ‘bedrijf’ 
Klanten, relaties en kanalen.

3. Linkerzijde = praktische zaken, hoe creëer je de waarde. 



Coöperatie of vzw? 

Wil je werken met vrijwilligers? 

Een vzw kan gemakkelijker vrijwilligers aan het werk stellen dan een coöperatie

Wil je subsidies aanvragen?

Een vzw vindt gemakkelijker subsidies dan een coöperatie 

Wil je geïnvesteerd geld op termijn terugzien?
 

Wie geldt in een vzw steekt, kan het er niet meer uithalen. Het is een gift (Tenzij je het als lening definieert, met duidelijke afspraken 
rond terugbetaling).
In een CV is dit een aandeel waar je na verloop van tijd, bij het verlaten van de coöperatie, je geld voor terugkrijgt. 



1. KLANTSEGMENTEN

Voor wie creëert jouw project waarde? 
Wie zijn de belangrijkste klanten? Wat is hun profiel?

De verschillende groepen die 
je kunt onderscheiden zijn je klantsegmenten.
 
Massa of niche? 

vb sensunik: niche: ouders met kinderen 
vb Google: 2 klantensegmenten: mensen die iets zoeken, maar ook adverteerders.



2. TOEGEVOEGDE WAARDE 

= de unieke waarde, onderscheidende kracht

Nadruk op de voordelen, niet op de kenmerken

Het biedt een antwoord op noden, pijnpunten van de klant: 
Welke problemen kan jouw project oplossen? 
Welke behoefte vervult het bij jouw klanten? 
Waarom zou een klant kiezen voor jouw product of dienst?

Vb. Ryanair: lage prijs / Granny’s Finest / Blommm 



3. KLANTRELATIES  

Welk soort relatie bestaat er met klanten?
Is dat dezelfde voor de verschillende segmenten? 

Wil je klanten werven, behouden of wil je klantenbestand vergroten? 
Welke lange termijnrelaties zijn er al aanwezig? 
Hoeveel kost het om relaties op lange termijn te onderhouden? 

vb Skype: self-service / Brillenwinkel: persoonlijke band, advies op maat



4. KANALEN

Via welke kanalen worden klanten aangesproken?
 
Welke kanalen werken het best / meest efficiënt? 

Heb je eigen kanalen, of gebruik je ook die van andere?

Vb: Fysieke winkel, website, sociale media, mailing naar klanten 



5. INKOMSTEN

= verdienmodel 

Waarvoor en hoeveel zijn klanten bereid te betalen? 
Op welke manier ontvangt je project haar omzet? 

Op welke andere manieren zouden klanten verkiezen te betalen? 

Vb Nespresso, verkoop van producten, abonnementen… 



6. KEY RESOURCES 

Welke middelen heeft jouw project nodig om 
de waardepropositie tot stand te brengen?
 

- fysiek (machines, gebouwen, verkooppunten…)
- intellectueel (merken, technologieën, patenten, klantendatabase, 

kennis…)
- menselijk (onderzoekers, verkopers, architecten…) 
- financieel (cash, aandelen…) 



7. KEY ACTIVITEITEN

Welke activiteiten moeten er uitgevoerd worden 
om waarde aan klanten te kunnen leveren? 

Welke activiteiten zijn essentieel? 

Gaat het om productie, oplossen van probleem, opbouwen van een netwerk, 
proces van dienstverlening… 



8. KEY PARTNERS

= strategische partners

Wie zijn dit en wat is de samenwerking? 

Taken en activiteiten die belangrijk zijn, maar die jij niet uitvoert

Hoe kunnen we risico en onzekerheid verminderen door met partners samen 
te werken? 



9. KOSTEN

Wat zijn de belangrijkste kostenposten? 

Welke middelen/activiteiten zijn het duurst? 

Zijn er andere/ extra middelen/activiteiten die de kosten kunnen drukken? 

Vb: Winkel, personeel, inkoop producten, reclame… 



Financiële structuur

START: 3 VRAGEN

1. Welke kosten moet ik absoluut dekken? 

2. Hoe stretch ik mijn business case?

3. Welk basiskapitaal heb ik voor de opstart? 
 



Welke kosten moet ik absoluut dekken? 

● Vaste kosten 
○ huisvesting vb huur, gas, elektriciteit, verzekeringen
○ administratie (telefoon, boekhouding, belastingen, neerleggen jaarrekening…)
○ marketing (publiciteit, huisstijl, website…)
○ exploitatie- en productiekosten 
○ personeelskosten
○ verplaatsingskosten
○ financiële kosten (vb interesten, bankkosten, betaalsystemen…)



Hoe stretch ik mijn business case? 

● Waar komen inkomsten vandaan en hoe zorg je dat die blijven binnenkomen? 

● Wat is je unique selling proposition? 

● Ander mogelijke manier van inkomsten? Denk in jaren! 



Welk basiskapitaal heb ik? 

● Andere inbrengen? vb subsidies / leningen … 

● Moet ik van basiskapitaal blijvende reserve maken?

● Plan B als subsidies wegvallen? 



Financiële structuur

 

https://www.vlaio.be/nl/publicaties/startkompas


Pitchen



Start with why



Pitchen - tips

● Stel jezelf voor 

● Wie is de doelgroep? 

● Wie zijn de belangrijkste stakeholders? 

● Sociale impact: welke verandering heb je op het oog en hoe ga je die 
opvolgen? 



Pitchen - tips

● Schets kort het financieel plaatje

● Vertel hoe ver je op dit moment staat

● Actieplan: korte termijn, middellang en lang

● Einde: Formuleer kernachtig een vraag / behoefte die je beantwoord wilt 
weten door de jury



Pitchen - vormelijke tips

● 10-12 slides
● 5-8 min pitchen 
● Leesbaarheid

○ Niet teveel 
teksttekstekstteksttekstteksttekstteksttekstteksttekstteksteksttekstte
ksttekstteksttekstteksttekstteksttekstekstteksttekstteksttekstteksttek
stteksttekstteksteksttekstteksttekstteksttekstteksttekst

○ Geen te donkere kleuren
○ Geen te klein letterype

○ Beelden



BIJEENKOMST 4: KANSEN

CONCEPT

3 groepjes van 7 deelnemers, in rotatiesysteem:

- Lieve Jacobs van CERA
expert juridische en retail 

- Daniel Cromphout van KBC
expert financiën

- Pitchen voor panel van experten
Tips / contacten / opmerkingen / werkpunten… 
12 minuten, incl feedback



SLOT  

KORTE REFLECTIE
Wat is het belangrijkste dat je meeneemt van vandaag? 
Wat is de eerste stap die je gaat zetten? 

HUISWERK 
- Pitch 

- Concrete juridische, retail en financiële vragen 
voorbereiden

FEEDBACK 

DATA
Bijeenkomst 4: 17 december

9u30-14u
Bond Beter Leefmilieu, Brussel

VRAGEN? ONTWIKKELINGEN? 
Mail/schrijf/bel ons! 
Alle info op https://www.duurzame-mobiliteit.be/onsbuurtpunt

https://www.duurzame-mobiliteit.be/onsbuurtpunt

