
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MKB support plan – Bouw een beter bedrijf 

na 5 jaar stoppen of staken 50% van alle startende ondernemers in Nederland 
hoofdreden: slechte voorbereiding 

 
het ‘MKB support plan ’ wil hierin graag het verschil maken 

en de slagingskans op succesvol ondernemerschap vergroten 
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MKB support plan - stimuleren zelf startend en lerend vermogen voor ondernemers 
Een goed ondernemingsplan biedt inzicht, geeft overzicht en overtuigt. Het verbindt de theorie aan praktijk 
en maakt een bedrijfsidee, de marketing en het financieel plan tot één werkbaar geheel. Dit gaat stap voor 
stap, toetsend aan de markt en aandachtig luisterend naar de behoeften van de (potentiële) klanten.  
 
Doel is om ondernemers op een overzichtelijke en praktische manier kennis te laten maken met alle 
aspecten van het ondernemerschap. Door het delen van kennis, tips en bieden van persoonlijke 
ondersteuning; reeds 4.000 ondernemers hebben dit ervaren……samen werken we daarom aan de “bouw 
van een beter bedrijf”. 
 
Het programma, hoe werkt het – een ondernemingsplan op maat 
Uiteindelijk levert het programma een maatwerk ondernemingsplan op. Echter, het gaat tijdens het werken 
aan de verschillende onderwerpen vooral over het bewust en goed beargumenteerd maken van keuzes die 
bijdragen aan het vergroten van de slagingskans op een succesvol eigen bedrijf.  
 
 
 
stap 1. – maak een gratis acccount aan 
Het programma is gratis te gebruiken voor ondernemers. Hiervoor gaat 
maakt hij eenvoudig online een account aan. Dit acccount is één jaar 
geldig. Een ondernemer werkt dus in eigen tijd en tempo.  Als vanzelf, 
gebeurt dit in een beveiligde web-omgeving en is de data versleuteld. 
  
 
 
 

stap 2.  – bepaal je eigen onderwerpen 
Uniek aan het programma is dat de ondernemer aan de hand van een 
handige vragenlijst alleen aan die onderwerpen werkt welke relevant 
zijn voor de eigen situatie. Wordt er geen pand gehuurd of personeel 
ingeschakeld, dan komen deze onderwerpen ook niet aan bod. De 
grootte van het ondernemingsplan is hiermee dus variabel. Als het plan 
gereed is, kan men deze downloaden. Dit in de vorm van een word-
document wat de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld een eigen huisstijl 
of bijlage toe te voegen. 

 
 
 
 
stap 3. – ondersteund door tips, uitleg en voorbeelden 
De onderwerpen in het programma variëren van het vaststellen van het 
bedrijfsconcept, het opstellen van een acquisitieplan, het bepalen van 
de juiste verkoopprijs tot aan het berekenen van de minimaal 
benodigde omzet. Bij elke vraag in het plan wordt praktische uitleg en 
voorbeelden gegeven, (internet)tips getoond en zijn er hulp-
documenten te downloaden. 
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Voordelen voor u – versoepeling werkwijze WWB/BBZ-trajecten Bureau Zelfstandigen 
Mede in aansluiting met het gesprek met de heer Bote Klazes (Bureau Zelfstandigen - Werkplein Gooi Zuid) 
ben ik van mening dat het programma een duidelijke meerwaarde kan bieden als het gaat om de verdere 
gaande digitalisering van de WWB/BBZ uitvoering voor ondernemers binnen uw gemeenten. 

 
 - Online dienstverlening bespaart tijd (en geld) 
Middels het inzetten van het  “MKB support plan” biedt u uw ondernemer een gedegen 
voorbereiding die hier via uw website(s) direct gratis gebruik van kan maken. Het programma 
is laagdrempelig van opbouw en geeft u de mogelijkhied op een meer gestandaardiseerde wijze   

                      te (laten) beoordelen of een onderneming levensvatbaar is. U heeft tevens direct inzicht in de   
                      status en voortgang van zijn ondernemingsplan. 
 

 - E-coaching voor ondernemers  
Als u van mening bent dat de ondernemer verdere persoonlijke en zakelijke ondersteuning 
nodig  heeft tijdens het WWB/BBZ traject, dan biedt hiervoor e-coaching uitkomst. Hiermee is    

       ons programma ook goed  inzetbaar als ondersteuning van een business coach traject. Een e-    
       coach waardeert wat de ondernemer weet en kan, stuurt bij waar nodig, deelt op relevante  
       momenten kennis en stimuleert tot doen. Binnen het programma is het mogelijk om een advies  
       of feedback per onderwerp te geven, vragen te beantwoorden, gedaan werk te beoordelen  
       en/of de voortgang te zien.  Om e-coaching optimaal in te zetten, verzorgen we graag een  
       training waarbij we tevens het programma inrichten zodat deze aansluit bij de werkwijze van  
       uw organisatie(s).  

 
Korte demonstratie – 10 minuten presentatie 
Graag laat ik u persoonlijk het MKB support plan zien. In een korte presentatie van 10 minuten verkrijgt u 
een goede indruk van de gebruikte bewezen methodiek, opbouw en de manier waarop deze voor uw 
organisatie ingezet kan worden. 
 
Met ondernemende groet, 
 
 
drs. Luc Vermeulen 
MKB-Support b.v. 
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           Luc Vermeulen


