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WERKSPOORBOEKJE
Reistijd: 60 minuten

WERKBOEK VOOR ONDERNEMERS

1

Hallo ondernemer
Ondernemen is een hele reis. Soms lijkt het alsof je
in een sneltrein zit, soms lijkt het op een stoptrein.
En wellicht stap je pardoes de verkeerde trein in.
Met dit Werkspoorboekje geven we je inzicht in hoe je
reis als ondernemer verloopt. Dit doe je door middel van
diverse doe- en denkopdrachten. Je ziet welke stations
je al bent gepasseerd en welke stations je nog wilt
passeren om zo je dromen en doelen als ondernemer te
behalen. We hopen je inspiratie en handvatten te geven
op weg naar een (meer) succesvolle onderneming!
Heb je je reis uitgestippeld? Maak van elke pagina een foto
en app deze door naar 06 - 230 76 284. Je ontvangt dan
binnen enkele dagen feedback van een HKU ondernemerscoach. Bovendien word je uitgenodigd voor een online
workshop bij HKU-X, het platform voor HKU alumni.
Met het insturen van je ingevulde Werkspoorboekje
draag je bij aan onderzoek naar creatieve ondernemers.
De uitkomsten ondersteunen de ontwikkeling van workshops
en lessen over ondernemerschap voor creatieven.
Veel reisplezier.

Nog even vooraf…
Het Werkspoorboekje is tweerichtingsverkeer.
Wij helpen jou om inzicht te krijgen in de
kansen en uitdagingen die er als ondernemer
voor je liggen. Jij helpt ons als HKU met
informatie over je onderneming om het
aanbod voor (toekomstig) studenten en
ondernemers hierop af te stemmen.
We vragen enkele persoonlijke
gegevens om een zo goed mogelijk
beeld te krijgen van je onderneming. Wij
verwerken deze gegevens 100% anoniem.
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Reizigersinformatie
Bij diverse werkbladen geven we een
voorbeeld van een bestaande ondernemer,
zodat je beter snapt wat je te doen staat.
Hiervoor stellen wij graag Ellemieke aan je voor.
Vanuit haar opleiding grafisch ontwerp
aan HKU is Ellemieke vier jaar geleden
begonnen als zelfstandig illustratrice en
grafisch ontwerper. Een groot deel van de
dag zit ze achter haar computer om werk te
maken voor haar klanten. De meeste van haar
vaste klanten komen uit het regionale MKB
en daarnaast werkt ze ook in regelmatig in
opdracht van een groot marketingbureau.

Ellemieke is een echte creatieve duizendpoot,

naast de grafische vormgeving werkt ze graag
aan fysieke installaties en decors. Ook maakt
ze elk jaar een zandsculptuur op het strand
van Scheveningen. In haar bedrijf speelt het
fysieke maken echter nog een kleine rol. In
de toekomst zou Ellemieke graag betaalde
opdrachten voor dat soort werk gaan oppakken.

- Ellemieke
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Instructie:
Wij zijn benieuwd wie jij bent, voordat
we inzoomen op je onderneming.
Vul je de personalia in?
Teken daarnaast een associatief beeld
van jezelf als ondernemer. Je mag ook
een pasfoto plakken. Of een portret
tekenen. Als het maar persoonlijk is!

Plak hier je visitekaartje (als je die hebt)

Woonplaats 		
Werkadres 		
E-mail 		
Opleiding(en) 		
Geboortejaar 		

Portret
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Eerste keer een
zandsculptuur gemaakt!
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Routeplanner
Ik ben uitgestapt bij het
Werkspoorkwartier, want het is
een inspirerende omgeving waar ik
anderen makkelijk om tips kan vragen.
- Ellemieke

Meer ruimtelijk
werk gaan maken

- Ellemieke

Instructie:
Teken de stations waar je bent geweest en die belangrijk
zijn voor waar je nu staat als ondernemer. Kan je vertellen
waarom je bent uitgestapt bij het Werkspoorkwartier?
Teken vervolgens je droombestemmingen en bedenk
alvast het eerstvolgende station daar naartoe.

Ik ben uitgestapt bij het Werkspoorkwartier,
want...

Welke stations ben je al gepasseerd?

Welk spoor ga jij volgen?
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Reisgenoten
Klant

*
AP
A
*G

Klant

Klant
Sociale
contacten

Financiële administratie
Bij kantoor Streng

Werkspoor

Winkel
Amersfoort
Winkel
Zeist

Uitgeverij
Kinderboeken
Pipelepotje

Winkel
Utrecht

iK

Fashionstores
winkelketen

HKU
Oud klasgenoten

Cursus/workshop
ondernemen

HKU X
Vanuit afstudeerproject
NIEUWE PROJECTEN
BEDENKEN TIJDENS
BORRELS
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Marketingbureau
Nabil Hasna
Johan Vis

Ondernemingsvereniging

Community
Manager

ANDERSOORTIGE
PROJECTEN (KANS)

HIPPE FESTIVALS
BENADEREN

Kleine opdrachten
uit MKB

Coaching door
ervaren ondernemer

- Ellemieke

Instructie:
Teken uit wie jou ondersteunt in je reis als
ondernemer. Geef uiting aan deze relaties.

ik

:) Smilies / frownies

N Dikte van de lijn

d stippellijn

i Strepen onderling

Van wie word je blij? Van wie minder?

Hoe goed ken je iemand?

Welke partijen wil je gaan benaderen?

Kennen ze elkaar?
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Offline of online?

Offline

Vóór Corona

Tijdens Corona

Ideaal

Uitleg:
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Instructie:
Als ondernemer moet je heel
wat contacten onderhouden met
anderen. Zet een streep op de slider

in hoeverre jij gemiddeld offline of
online deze contacten onderhoudt.
Voor, tijdens en je ideaal na Corona.

Online

Sightseeing
Instructie:
Waar krijg jij als ondernemer
inspiratie van? Welke andere
makers/ondernemers
geven jou de boost om
verder te gaan? Welk
werk heeft jou tot nu toe
het meest geinspireerd?
Wat maakt de reis voor
jou de moeite waard?
Knip en plak afbeeldingen uit
kranten of magazines om een
inspiratie-collage te maken.
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Weekplanner

Maandag

Dinsdag

I

I Mail en

Mail en
contact

AOntwerpen

Woensdag

A

Ontwerpen

Administratie
& facturen

AOntwerpen

Netwerken

Donderdag

I Mail en

Meeting
vereniging

contact

AOntwerpen

A
I

Ik wil graag tijd vrijmaken voor meer
eigen projecten zoals ruimtelijk werk.
Vrijdag begin ik al aan een schets
en zondag zoek ik naar materialen.

contact

I Mail en

AOntwerpen

A

Ontwerpen

AOntwerpen

AOntwerpen

AOntwerpen

contact

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

I Mail en

contact

Eigen k
projecten
Netwerken

Eigen k
projecten
Weekplanning

Uitvoerend werken, 18 uur per week
Communicatie en klantcontact, 6 uur per week
Administratie, 3 uur per week
Netwerken, 6 uur per week

k
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Eigen/andere projecten 8 uur per week :)

- Ellemieke

Instructie:
Vul hiernaast in hoe je week er (gemiddeld) uitziet.
Maak blokjes (per 2 uur, bijvoorbeeld) van welke soort
activiteiten je doet. Geef elke soort een eigen icoon.
Maandag

Dinsdag

Schatting uren:

Woensdag

Voeg onderaan een schatting per icoon per week toe.
En: wat staat nog niet op de planning, maar
wil je wel graag tijd voor maken?
Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Ik wil graag tijd vrijmaken voor:
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Reisbenodigdheden

De meeste dagen werk ik vormgeving
en/of illustraties uit achter mijn
computer. Hiervoor zet ik kennis in
van diverse software, en soms zijn er
mensen die ik inhuur (bijv. een animator).
Ik heb verder een computer nodig om
te kunnen werken en materialen voor
als ik fysiek werk, maar dat is nog
maar een klein aandeel in mijn werk.

Arbeid
(uren)

P

Kapitaal
(Geld, machines, computer)

P

P

Grondstoffen
(materialen)
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P

Kennis
& netwerk

- Ellemieke

Instructie:
Maak een diamant van de activiteiten die je doet voor
je onderneming. Het belangrijkste is de verhouding
(ongeveer) tussen de verschillende activiteiten. Geef
eventueel een korte uitleg naast het schema.

Uitleg

Arbeid
(uren)

Kennis
& netwerk

Kapitaal
(Geld, machines, computer)

Grondstoffen
(materialen)
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Reis naar de klant
Peter, 43
Peter is brand manager bij een
grote modemerk. Hij werkt op
dagelijkse basis samen met
diverse freelancers. Elke week
staan er nieuwe uitingen op de
agenda, zoals nieuwsbrieven,
Social Media posts en branded content. De
druk is voor Peter hoog want vaak is de
deadline ‘gisteren’. Stiptheid in communicatie
is daarom erg belangrijk voor hem.
Als doel heeft Peter om zich vol in te zetten
voor werk. Hij hoopt zo promotie te kunnen
maken. Met een beetje geluk kan hij binnen
tien jaar een tweede huis kopen in Portugal.
Houdt van zeilen, met de kinderen
naar de dierentuin gaan en natuurlijk
op vakantie gaan naar Portugal.

Loes, 31
Loes is theatermaker. Ze werkt
parttime in dienstverband bij
een groot theatergezelschap
en bouwt daarnaast langzaam
aan haar eigen gezelschap.
Ze wil zo zelfstandig mogelijk kunnen maken.
Het is ook niet voor niks dat ze het liefst als
freelancer werkt, maar dat is nog wel een weg
te gaan. Voor de producties werkt ze samen
in een nauw team van creatieve professionals:
decorbouwers, vormgevers, technici, enzovoorts.
Houdt van werken in een super creatief team
en samen tot toffe, nieuwe ideeën komen.
Heeft een hekel aan financiën.

Heeft een hekel aan collega's of freelancer
die veel te lang nemen om te reageren.
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- Ellemieke

Instructie:
Met wie doe jij doorgaans zaken? Schets een profiel van
wie je archetypische klant is. Dit noemen we een Persona.

Het is dus een fictief personage, maar wel op basis van je huidige
klanten. Heb je meerdere soorten klanten? Vul er dan twee in.

Naam:			

Naam:			

Leeftijd:

Leeftijd:

Biografie:

Biografie:

Ambities & Doelen:

Ambities & Doelen:

Blijmakers:

Blijmakers:

Frustraties:

Frustraties:
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Cadeau en medicijn

Ik geef mijn klanten een
nieuwe look en feel.
Dit is bijvoorbeeld een nieuwe
huisstijl. Ook maak ik daarvan
creatieve uitwerkingen, zoals
voor promotiemateriaal en
social media communicatie.

Ik verhelp de zorg van mijn klanten
of ze wel goed overkomen.
Met een rommelige huisstijl en/
of uitingen kan je verkeerd
overkomen op klanten.

18

- Ellemieke

Instructie:
Een poëtische manier om naar je werk voor je klant
te kijken is om te spreken van een cadeau dat je
aan je klanten geeft, én een medicijn dat je aan
je klanten geeft om een pijn te verzachten.

Ik geef mijn klant cadeau:

Vind je het lastig om te bedenken wat je cadeau is
en welke pijn je verhelpt? Je kan ook even sparren
met een collega, vriend(in), klant, et cetera.

Ik verhelp de pijn:
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Cirkeltje rond (1/2)
Instructie:
Veel ondernemers zijn op één of
andere manier bezig om een steentje
bij te dragen op het gebied van
duurzaamheid. Dit kan natuurlijk op
eindeloos veel manieren. Circulair
ondernemen is daar één van. Zet
een streep op de slider in hoeverre jij
circulair onderneemt. Doe dat op basis
van wat jij nu weet over ‘circulariteit’.
Om op ideeën te komen, kijk naar
het 10R model hiernaast:

Niveau’s van circulariteit (10 R’s)
REFUSE
REDUCE
REDESIGN
RE - USE
REPAIR
REFURBISH
REMANUFACTURE
RE - PURPOSE
RECYCLE
RECOVER

weigeren/voorkomen gebruik
verminderen van gebruik
circulair herontwerpen
hergebruik product (2e hands)
onderhoud en reparatie
product opknappen
nieuw product van 2e hands
hergebruik product (andere functie)
verwerking en hergebruik materialen
energie terugwinning
Het 10R model is ontwikkeld door Jacqueline Cramer

Niet circulair
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Heel circulair

Cirkeltje rond (2/2)
Mijn voornemen voor meer
circulair ondernemen is:

Instructie:
Vink bij de zaken hieronder aan of jij hier een bijdrage aan levert
(meerdere opties mogelijk):

Nadenken of je iets nodig hebt.
Nadenken over hoe jouw producten gebruikt (en gerecycled) worden.
Opnieuw gebruiken van producten of grondstoffen.
Repareren van bestaande producten.
Iets nieuws maken van bestaande onderdelen (met andere toepassing).

Noem een aantal voorbeelden
van hoe jij dat doet:
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Kostentaart

De huur van mijn werkplek bij
het Werkspoorkwartier is mijn
grootste kostenpost. Vervoer naar
het Werkspoorkwartier en naar
klanten is ook op eigen rekening.
Mijn laptop en beeldscherm zijn
grote investeringen, maar die doe
ik gelukkig maar 1x per 3 jaar.

huur
computer en
materialen

10%
10%

vervoer

20%

60%

huur
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- Ellemieke

Instructie:
Teken een taart met de kosten die je maakt voor je
onderneming. Geef voor elke kostenpost een schatting in
procenten. Geef een korte uitleg over de kostenposten.

Korte uitleg
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Uurtje factuurtje

24

- Ellemieke

Instructie:
Knip en plak een factuur zoals jij hem zou sturen
naar de klant. Nog geen factuur verstuurd? Hoe
zou je eerste factuur er uit kunnen zien?
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De reis zit er op…
Instructie:

Wat leverde het op?

Wij hebben veel van je gevraagd.
Nu zijn we benieuwd wat het
invullen van het Werkspoorboekje
voor je oplevert.
En kan je 3 (kleine) stappen benoemen
op weg naar een (nog) succesvollere
onderneming? Stappen die je
vandaag of morgen al kan zetten?
3 stappen:
1: 		
		 
2: 		
TIP : de meeste verzamelpanden
in het Werkspoorkwartier hebben
een Community Manager die je
verder onderweg kan helpen met
je ondernemersvragen.
26

		 
3: 		
		 

Colofon:
Als onderlegger van het Werkspoorboekje is
het Business Model Canvas (BMC) gebruikt.
Dit is een hulpmiddel om bestaande
bedrijfsmodellen in kaart te brengen en
nieuwe te ontwerpen, bedacht door Alexander
Osterwalder, Yves Pigneur en Alan Smith.
Het Werkspoorboekje is mede gefinancierd
door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling en is ontwikkeld door Jelke
de Boer en Ruben de Boer, docenten
onderzoek en ondernemerschap aan de
opleiding Kunst & Economie - HKU.
Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar:
centrumondernemerschap@hku.nl
_
Ontwerp en illustratie: Elke Uijtewaal
Foto voorkant: 76225 / Het Utrechts Archief
Deze uitgave is milieubewust gedrukt door
Ecodrukkerij de Toekomst – www.detoekomst.nl
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Het Werkspoorboekje is gedrukt op Paperwise en Vibers met duurzame inkt.
Heb je het boekje niet meer nodig? Verwijder dan het nietje
en doe hem bij het oud papier.

