Logo onderneming

Businessplan
VOORAFGAANDE NOTA
Een volledig businessplan is gebaseerd op een perfecte definitie van de onderneming zoals die op dit
moment bestaat en van de situatie die ze in de toekomst wenst te bereiken (visie op een termijn van
maximum 3 jaar). Het businessplan beoogt vier verschillende, maar complementaire doelstellingen :
- de lezer een globale inhoud presenteren van de context waarin de onderneming zich vandaag bevindt en
van de voornaamste uitdagingen voor de toekomst
- de lezer overtuigen van het belang van het project dat hem voorgelegd wordt en van de positieve impact
op de toekomst van de onderneming
- ervoor zorgen dat er gemakkelijk een vergelijking kan gemaakt worden van de situatie voor/na
- getuigen van kwaliteiten in het beheer en de ontwikkeling van het management en van een strategische
visie.
Een goed businessplan moet een bondig en beknopt, maar volledig en gedetailleerd (« to the point »)
document zijn. Het is gebaseerd op constructiehypothesen die gefundeerd en realistisch, en dus correct
geformuleerd en beargumenteerd zijn door concrete bewijzen. Een goed businessplan opstellen bestaat
dus uit een eerlijke en betrouwbare beschrijving van het huidige en het toekomstige bestuur van de
onderneming, NIET uit een reclamecampagne zonder inhoud.
AANDACHT : een volledig businessplan bestaat in geen geval enkel uit een vooruitlopende financiële tabel
of omgekeerd, een lange opeenvolging van cijfertabellen (dit bemoeilijkt bovendien de lectuur!). Een goed
businessplan stelt algemeen in één of twee pagina's met synthetisch en illustratief cijfermateriaal de
vooraf geformuleerde hypothesen voor.
Hieronder vindt u een (facultatief) voorbeeld van een structuur voor de opbouw van een businessplan :

ACTUELE SITUATIE
•

Wat is de actuele activiteit van de onderneming ?

•

Welk product/welke dienst commercialiseert de onderneming?

•

Aan welke prijs ?

•

Wat is de markt/Wie zijn de klanten ?

•

Hoeveel klanten worden er ongeveer verwacht ?

•

Bestaat er een grote afhankelijkheid van één of meerdere specifieke klanten ?

•

Wat is het gemiddelde retentiepercentage van de bestaande klanten ?

•

Welke technieken van marketing en marktverkenning worden door de onderneming gebruikt om
nieuwe klanten aan te trekken/bestaande klanten aan zich te binden ?
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•

Wie zijn de belangrijkste leveranciers en onderaannemers ? Is er een grote afhankelijkheid van één
van hen ?

•

Wat zijn de betalingstermijnen waaraan de klanten verbonden zijn ? Wat zijn de betalingstermijnen
waaraan de leveranciers verbonden zijn ?

•

Wie zijn de directe en indirecte concurrenten van de onderneming ? Wat is de positie van de
onderneming tegenover deze concurrenten ?

•

Hoeveel personen worden er in de onderneming tewerkgesteld ? Wat zijn (kort beschreven) de
voornaamste activiteiten van het personeel ? Wat is de loonpolitiek van de onderneming tegenover
het personeel ? En tegenover haar managers ?

•

Heeft de onderneming schulden tegenover derden (banken, BTW, RSZ, voorschot, leveranciers,
etc.) ? Hoe beheert de onderneming haar schulden/verbintenissen en hun evolutie ?

•

Wat zijn de sterke en zwakke punten, de kansen en risico's van de onderneming (SWOT) ?

•

Wat zijn tijdens de eerste maanden/jaren van activiteit de voornaamse uitdagingen en
moeilijkheden geweest van de onderneming ?

VOOROPGESTELDE SITUATIE
•

Wat is het toekomstig project dat door de onderneming verdedigd wordt ? (i.e. Strategisch
Innovatieplan ingediend bij Innoviris) . Waarin schuilt de noodzaak/de opportuniteit van dit
project ?

•

Heeft de onderneming een marktstudie uitgevoerd voor de opbouw van haar project ? Wat zijn de
stappen en denkpistes die door de onderneming gevolgd werden en die geleid hebben tot het
voorgestelde project ?

•

Welk product/welke dienst wil de onderneming commercialiseren op het einde van het project ?
Wat is de impact van het project op eventuele bestaanden producten/diensten ?

•

Wat is de prijs van deze toekomstige producten/diensten ? Hoe werd deze prijs bepaald ?

•

Wat is de markt die de onderneming voorziet op het einde van het project ? Wie zijn de klanten ? In
welke zin zal het voorgestelde project nieuwe klanten verwerven ? Volgens welke hypothesen ?

•

Welke technieken van marketing en marktverkenning zullen door de onderneming gebruikt worden
om nieuwe klanten aan te trekken/bestaande klanten aan zich te binden ? Wat zijn de eventuele
investeringen die noodzakelijk zijn om dat te bereiken ?

•

Wat is de impact van het project op de evolutie van het verwachte zakencijfer ? Volgens welke
hypothesen ?

•

Wie zijn de voornaamste leveranciers en onderaannemers van de onderneming tijdens en op het
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einde van het voorgestelde project ?
•

Wat zijn de noodzakelijke investeringen om het project tot een goed einde te brengen
(infrastructuur, materiaal, personeel, marketing/publiciteit, stock, etc.) ? Wat zijn de hypothesen
van de evolutie van de kosten die aan de exploitatie verbonden zijn ?

•

Wat is de evolutie die verwacht wordt in de loonpolitiek die in de onderneming toegepast wordt ?
Wat met de vergoeding van het bestuur tijdens en op het einde van het project ?

•

Hoe zal er omgegaan worden met de groei op het einde van het project ? Wat zijn de voornaamste
veranderingen die deze groei impliceert in het dagelijkse bestuur ?

•

Wat is de toegevoegde waarde van het voorgestelde project op concurrentieel vlak ? Hoe kan de
onderneming zich onderscheiden van haar concurrenten ?

•

Wat zijn sterke en zwakke punten, de risico's en opportuniteiten die voorzien worden op het einde
van het project ? (SWOT)

SPECIFIEKE PUNTEN VOOR INNOVIRIS
•

Hoe ziet de onderneming haar toekomst als de tussenkomst van Innoviris geweigerd wordt ? Zal het
voorgestelde project nog altijd goed verlopen ? Volgens welke hypthesen ? Hoe zal in dat geval de
groei gerealiseerd worden ?

•

Hoe zal de toevoegde waarde van het voorgestelde project zich vertalen naar de economie van het
BHG ?

CIJFERGEDEELTE EN BIJLAGEN
•

Geef een voorspelling van de balans en de resultatenrekening op 3 jaar. Het detailniveau moet een
vertaling in cijfers van de hierboven aangehaalde evoluties toelaten (CA, resultaten en cash-flows,
investeringen, vergoeding, exploitatiekosten, marketing, etc.)

•

Voorzie deze voorspelling idealiter in twee scenario's : met en zonder tussenkomst van Innoviris.

•

Voeg idealiter een cijfertabel toe met de financiële gevolgen van het voorgestelde project
(resultaten die eerder aan het project verbonden zijn dan aan de totale activiteit van de
onderneming)

•

Geef deze voorspellingen eventueel in twee scenario's (pessimistisch/optimistisch), maar leg dan
ook de fundamentele verschillen uit tussen deze twee voorgestelde visies.

•

Voeg elke uitleg toe die nuttig kan zijn om het voorgestelde cijfermateriaal te begrijpen.
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