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Opbouw  van  uw  businessplan  
  
Een  businessplan  is  voor  elk  onderneming  anders,  maar  er  zijn  
een  aantal  onderdelen  die  in  elk  plan  opgenomen  moeten  
worden.  Het  plan  dat  u  wilt  indienen  bij  Fonds  Rotterdam  moet  
-‐‑  in  ieder  geval  -‐‑  de  volgende  elementen  bevatten:  
    

Samenvatting  
Een  beknopte  samenvatting  van  uw  project.  Schrijf  dit  deel  pas  
als  alle  andere  onderdelen  goed  zijn  uitgewerkt.  Probeer  deze  
introductie  beknopt  te  houden  (maximaal  één  a4).      
  

Inhoudsopgave  
Zorg  voor  een  duidelijke  inhoudsopgave.  De  lezer  moet  
gemakkelijk  onderwerpen  kunnen  opzoeken  in  het  document.    
  

Beschrijving  van  uw  onderneming    
Hierbij  speciale  aandacht  voor  de  financiële  doelstelling(en)  en  
maatschappelijke  doelstellingen.  Focus  op  uw  missie  als  
ondernemer.  Uw  doelstellingen  moet  u  zoveel  mogelijk  baseren  
op  marktstudies  en  op  de  plaats  die  u  hierin  wil  innemen.  
Formuleer  uw  doelstellingen  volgens  de  SMART  methode:    
Specifiek  /  Meetbaar  /  Acceptabel  /  Realistisch  /  Tijdgebonden.  
  
Geef  hier  nadrukkelijk  aandacht  aan  uw  maatschappelijke  
doelstellingen.  
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Beschrijving  van  uw  product  of  dienst  
Maak  de  beschrijving  begrijpelijk  voor  iedereen  (ook  voor  
mensen  zonder  voorkennis).  Relateer  uw  plan  zoveel  als  
mogelijk  aan  ‘proof  of  concept’.  Als  uw  dienst  of  product  reeds  
eerder  op  de  markt  gebracht  is,  neem  dan  daarvan  referenties  
op  in  een  bijlage.    
  

Marktanalyse  en  marketing  
Beschrijf  hier  de  bedrijfstak  van  je  onderneming,  je  
doelmarkten,  concurrentiepositie,  toekomstige  klanten  en  je  
marketingstrategie.    
  

Organogram  
Stel  een  organogram  op  waarin  een  taakverdeling  van  de  
verschillende  functies  in  uw  onderneming  duidelijk  worden  
beschreven.  Beschrijf  de  functies  duidelijk.    Besteed  aandacht  
aan  de  personele  invulling  van  deze  functies  binnen  uw  
onderneming.    
  

Netwerk  
Geef  een  beschrijving  van  partners  en  ondersteunende  netwerk  
  

Financiële  planning  en  vooruitzichten.  
U  vertaalt    alle  bovenstaande  elementen  in  financiële  behoefte  
en  vooruitzichten  voor  een  periode  van  minimaal  drie  jaar:  wat  
is  de  verwachtte  omzet,  winst,  kasstroom  en  het  rendement.  


