
ONLINE ONDERNEMEN
IN 6 STAPPEN

Een praktisch stappenplan om direct te starten
met online ondernemen.



In 6 stappen naar een eigen
onderneming
Online ondernemen is gemakkelijker dan je denkt want je kunt direct aan de
slag gaan zonder veel beperkingen. 

Natuurlijk zul je hard moeten werken om iets op te zetten en te laten groeien
maar met deze 6 praktische stappen kun je snel als online ondernemer aan de
slag gaan.

In dit stappenplan vind je aan het eind van elke stap 4 vragen. Beantwoord
deze voor jezelf en doe dit zo specifiek mogelijk. Aan de hand van jouw
antwoorden op deze vragen zet jij in 6 stappen jouw online onderneming op!
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De e-commerce markt bedraagt 25+ miljard euro per jaar en groeit continu.
Je kunt praktisch alles online verkopen (als het maar legaal is).
Kies uit directe verkoop of verkoop via derde partijen. 

Bezoekers zijn geld waard maar gerichte bezoekers zijn goud waard.
Creëer een platform zoals een blog en zet het bezoek om in geld.
Bij elke transactie op de site van de adverteerder ontvang je een
commissie.

Je kunt overal ter wereld (remote) werken.
De tarieven liggen over het algemeen hoger dan werk in loondienst.
Via derde platformen kun je direct aan de slag.

Er zijn altijd en overal mensen die wachten op jouw kennis.
Mensen zijn bereid om te betalen voor jouw kennis en ervaring.
Jij biedt mensen zo een veel kortere weg naar het gewenste resultaat.

Je kunt op zeer korte termijn op 4 verschillende manieren starten met online
ondernemen. Bepaal zelf wat de manier is die bij je past:

 a. Online verkoop

b. Affiliate marketing

c. Freelance werkzaamheden

d. Trainingen geven

Stap 1. Positioneer je onderneming
Zorg dat je een gerichte doelgroep aanspreekt met een
pakkend verhaal.

I. 4 verdienmodellen
4 praktische manieren om nú te starten met online
ondernemen



II. Het Gouden Idee
Wacht je op hét briljante idee of grijp je nu jouw kansen?

Je hebt meer kennis in je hoofd dan je denkt. Er zijn 4 praktische manieren om
tot het gouden idee te komen:

Wat frustreert je in het dagelijkse leven?
Waar zie je dat veel behoefte aan is en weinig aanbod?
Wat werkt in het buitenland en is hier nog niet (of andersom)?

a. Gat in de markt



Wat is je vak?
Wat is je beroep?
Waar ben je goed in?

Wat is je hobby?
Wat heeft jouw interesse?
Waar weet je alles van af?

Wat is je passie?
Passie is de rode draad van je leven i.t.t. interesses die komen en gaan.
Passie gaat over iets bijdragen aan een ander.

b. Expertise

c. Hobby

d. Passie

III. Doelgroep bepalen
Wie zit er op jouw briljante idee te wachten?

Je hele online onderneming wordt veel duidelijker voor jezelf wanneer je jouw
doelgroep helder voor ogen hebt. Wees zo specifiek mogelijk en pel je
doelgroep af zoals een ui.



Combineer 2 momenten in 1 leerpunt.
Je hebt een oplossing gezocht maar niet gevonden;

Een lering heb je succesvol toegepast in 1 branche en nu in een andere.

IV. Het verhaal achter jou
Hoe ‘verkoop’ je jouw verhaal?

Als jij het gezicht van je onderneming bent, is jouw eigen verhaal vaak het
sterkste verhaal. Het gaat er dan om wanneer jij je ‘val’ onderging en
vervolgens – veel belangrijker – hoe je weer opstond. Hier kunnen mensen veel
van leren.

Wanneer het gaat om een oplossing die jij biedt, kun je 3 invalshoeken
gebruiken:

      daarom heb je zelf maar een oplossing bedacht.

Welk online verdienmodel kies je?
Wat is je idee, expertise, hobby of passie dat je gaat inzetten?
Wie is je exacte doelgroep?
Wat is je unieke verhaal?

Vragen stap 1: Positionering van je onderneming
De vragen die jij jezelf moet stellen na deze stap zijn:

1.
2.
3.
4.



Stap 2. Definieer je Product
Zoek naar de producten of diensten waar behoefte
naar is en presenteer ze op authentieke wijze.

V. Behoefte van de klant
Waar is je doelgroep momenteel naar op zoek?

Je gaat op zoek naar een niche waar veel vraag is maar weinig concurrentie.
Dat is een grote uitdaging maar je kunt ook succesvol zijn in meer
competitieve omgevingen of omgevingen met relatief weinig vraag door een
bepaalde niche of propositie te vinden. 

Onderbuikgevoel van de
echte ondernemer.
Vraag binnen je netwerk.
Maak gebruik van
gerelateerde forums en
groepen.
Doe onderzoek naar
zoekgedrag.
Concurrentenanalyse.

Bepaal de behoefte van je klant
als volgt:

Benader zelf merken, leveranciers of groothandels.
Zorg ervoor dat je interessant bent om aan te leveren.
Neem een webwinkel over die al de leverancierscontacten heeft.

VI. Sourcing
Hoe kom je aan de juiste producten of diensten?

Voor zowel producten als diensten is het noodzakelijk om de beste kanalen te
vinden om deze te betrekken.

a. Producten
Hoe koop ik producten in voor mijn webwinkel?



Verkoop een product die een ander voor jou verstuurt.
Zoek naar de specialisten of groothandels die al dropshipping
mogelijkheden aanbieden.
Benader zelf leveranciers met de vraag of zij die optie kunnen bieden.

Voer zelf de dienst uit die je verkoopt.
Huur eventueel mensen in om je te ondersteunen.
Of huur iemand in om die dienst geheel uit te voeren onder jouw regie.

b. Dropshipment

c. Diensten

Goede beschrijvingen.
Fraaie fotografie.
Pakkende video’s.

Maak het aanbod aantrekkelijk.
Houd de introductie kort en bondig.
Geef in de beschrijving alle specificaties die men nodig heeft.

VII. Presentatie
Hoe breng je jouw product of dienst aan de mens?

Besteed veel tijd een aandacht aan de kwaliteit en authenticiteit je aanbod
door:

Houd bij het schrijven van productbeschrijvingen rekening met:



Duidelijkheid over wie achter de onderneming zit.
Een duidelijk track record.
Gewonnen awards.
Goede beoordelingen.
Lovende testimonials.
Meningen van Influencers.
Een niet goed geld terug garantie.

VIII. Vertrouwen
Hoe ver kom je zonder vertrouwen in jouw reputatie?

Het succes van jouw online onderneming valt of staat bij het vertrouwen dat je
krijgt. Het vertrouwen win je door:

Wat is de behoefte van jouw doelgroep die je gaat vervullen?
Hoe ga je jouw aanbod betrekken?
Hoe ga je jouw unieke aanbod vormgeven en aantrekkelijk maken?
Hoe ga je het vertrouwen van je klant winnen (nu en in de toekomst)?

Vragen stap 2: Definieer je Product
De vragen die jij jezelf moet stellen na deze stap zijn:

1.
2.
3.
4.



Wat zijn de adviesprijzen?
Geef je soms tijdelijke of speciale kortingen?
Bied je gratis extra’s aan in plaats van korting?
Heb je aantrekkelijke combipakketten?

IX. Pricing
Hoe ga je om met de elasticiteit van je prijzen?

Zorg ervoor dat je niet in een prijsoorlog terechtkomt die je toch niet kunt
winnen. Hou daarnaast bij het bepalen van je prijs rekening met:

Mensen raken gewend aan kortingen maar niet aan iets gratis!

Staar je daarnaast niet blind op de prijs. Houd er rekening mee dat je met een
andere prijsstelling mogelijk andere doelgroepen aanspreekt:

Stap 3. Bepaal je Prijs
Zorg er allereerst voor dat jouw marge in orde is en
wees de piloot van je onderneming.



X. Marge
Hoe bereken jij je marge en hoe houd je die gezond?

De margeopbouw van een product ziet er als volgt uit:

Minimaliseer alle generieke- en verkoopkosten.
Zorg ervoor dat je geen producten moet afschrijven.
Verlaag de inkoopkosten door slimmer in te kopen.
Verhoog je gemiddelde orderwaarde.
Introduceer je eigen huismerk (met een hogere marge).

Je kunt de nettomarge verhogen als volgt verhogen:

BTW: Belasting Toegevoegde Waarde.
VPB:  Vennootschapsbelasting.
LB:     Loonbelasting.
IB:      Inkomstenbelasting.

XI. Belastingen
Hoe houd je rekening met belastingen?

Afhankelijk van je ondernemingsvorm dien je rekening te houden met onder
andere de volgende belastingen:



De belangrijkste regel is, hoe onnozel die ook klinkt:

OMZET ≠ WINST

Reserveer daarom altijd geld voor belastingen om verrassingen en de
bijbehorende cashflowproblemen te voorkomen!

XII. Administratie
Hoe zorg je van begin af aan voor een degelijke administratie?

DE FINANCIËN ZIJN HET DASHBOARD VAN ELKE ONDERNEMER!

Te veel ondernemers vinden financiën best spannend en besteden het daarom
uit met alle gevolgen van dien. Je zult altijd zelf aan het stuur moeten zitten
maar je kunt zeker wel bepaalde zaken uitbesteden zoals:

Facturen invoeren.
Rapporten maken.
Controle.

Kies daarnaast een boekhoudpakket
dat bij je past en wat eventueel ook
overdraagbaar is naar een andere
boekhouder of financieel adviseur
mocht je ooit eens over willen
stappen.

Wat is jouw prijsstrategie?
Hoe ziet de marge van je product of dienst eruit?
Welke uitdagingen zie je voor jezelf voor wat betreft belastingen en hoe ga
je die oplossen?
Hoe ga je jouw administratie inregelen en wat moet je daarvoor doen?

Vragen stap 3: Bepaal je Prijs
De vragen die jij jezelf moet stellen na deze stap zijn:

1.
2.
3.

4.



XIII. Online platform
Waar kun je jouw diensten aanbieden?

Je kunt zelf een online platform opbouwen of je kunt gebruik maken van reeds
bestaande platformen met directe toegang tot honderden miljoenen klanten.
Welk platform kies jij om jouw producten of diensten aan te bieden?

Content Management Systemen (CMS):
Een eigen website met jouw eigen domeinnaam. Kies het CMS zoals
WordPress of Shopify dat het beste bij jou past.

Verkoopplatformen:
Je kunt direct jouw producten verkopen via verkoopplatformen zoals bol.com
en Amazon. Je hebt zo direct toegang tot honderden miljoenen klanten.

Freelance communities:
Er zijn speciale freelance communities zoals Fiverr waar je jouw diensten kunt
aanbieden en direct toegang hebt tot miljoenen potentiële opdrachtgevers.

Social media:
Via social media heb je direct een enorm bereik en via kanalen zoals Facebook,
Instagram en YouTube en kun je direct een groep volgers bouwen.

Stap 4. Beslis over je Plaats
Heb duidelijk voor ogen waar je jouw producten of
diensten aanbiedt en zorg voor foutloze logistiek.



Beschikbaarheid.
Zo kort mogelijk.
Kies de extensie die past bij je doelmarkt.
Integreer waar mogelijk zoektermen.
Gemakkelijk te onthouden.
Voorkom klankverwarring.
Geen inbreuk makend op enig recht.

Je eigen (achter)naam.
Een afkorting.
Functioneel of beschrijvend.
Abstract.

XIV. Domeinnaam
Welke (domein)naam kies je voor je onderneming?

Een goede domeinnaam is cruciaal voor het succes van je online
onderneming. Een domeinnaam moet voldoen aan de volgende eisen:

Het domeinnaam kan op 4 manieren tot stand komen:

En nog belangrijker, hoe richt je jouw betalingen in zodat iedereen
gemakkelijk kan betalen? Maak gebruik van een kassasysteem om alle
gangbare betaalmethoden aan te kunnen bieden:



XV. Landen en talen
De online wereld is groter dan Nederland alleen

Beperk je niet per se alleen tot de Nederlandse markt want online gelden er
geen grenzen. Kijk daarom ook gerust eens naar andere talen. De meest
gesproken talen op de wereld zijn:

Met vertaalprogramma’s kun je jouw site gemakkelijk vertalen naar een
andere taal.

Onderschat daarnaast niet de grootte van de online verkoopplatformen
waarmee je direct toegang hebt tot honderden miljoenen klanten over de hele
wereld.

XVI. Logistiek
Hoe overbrug je de afstand van jou tot de klant?

Voor een webwinkel ziet het logistieke proces er als volgt uit:



Voor freelancers en het leveren van diensten is het overbruggen van afstanden
uiteraard veel minder een probleem.

Kies daarbij een logistieke partner die past bij jouw marge en positionering:

Welk(e) online platform(en) ga je gebruiken?
Welke domeinnaam ga je reserveren?
Op welke landen richt jij je en in welke talen?
Hoe ga je het een en ander inrichten qua logistiek?

Vragen stap 4: Beslis over je Plaats
De vragen die jij jezelf moet stellen na deze stap zijn:

1.
2.
3.
4.



XVII. Tijdbesteding
Hoeveel tijd ben je kwijt aan een online onderneming?

Online ondernemen klinkt heel aantrekkelijk maar het is cruciaal om een
duidelijke grens aan te brengen tussen werk en privé. Wanneer je dat niet
doet, kun je gerust 80 uur per week met je online onderneming bezig zijn.

5. People & Planning
Heb duidelijk voor ogen hoe je jouw tijd indeelt en hoe
je de praktische zaken regelt.

Plan acties in en je voert alleen ingeplande uit.
Wees zeer specifiek in je plannen.
Wees realistisch in je inschattingen.
Lukt iets je onverhoopt niet, besteed het uit.
Reserveer privé tijd voor jezelf in!

Neem daarom in acht:

Analyseer waar je jouw tijd aan besteedt.
Maak een dagschema (en hou je daaraan).
Prioriteer op slimme wijze.
Groepeer gelijke activiteiten.
Voorkom multitasken.
Bouw buffers in.
Vermijd afleidingen.
Leer om NEE te zeggen.

Verder kan timemanagement ook uitkomst bieden. Met deze 8 stappen ben je
de baas van jouw tijd:



XVIII. Zelf werken of uitbesteden?
Wat kan en moet je zelf doen en wat kan je uitbesteden?

In het begin moeten we allemaal onze handen vies maken. Maar de vraag is of
je de uitvoerder van je onderneming bent of de eigenaar? De enige manier om
te schalen is om andere mensen zoals freelancers aan het werk te zetten. Zorg
hierbij wel dat de kwaliteit boven kwantiteit blijft staan.

De manier om de beste freelancers te selecteren:

Kijk allereerst naar taal én land.
Kijk naar beoordelingen en lees vooral de negatieve beoordelingen.
Mensen met weinig beoordelingen doen vaak extra hun best.
Kijk naar kwalificaties zoals ‘Buyers are returning’ of ‘Top Rated Seller’.
Stel een vraag en kijk hoe snel en klantgericht zij deze beantwoorden.
Begin met een kleine opdracht als test.

Kantoor thuis zonder files.
Co-working kantoor voor sociale contacten.
Virtueel kantoor voor professionele uitstraling (ook internationaal!).
Eigen kantoor (in deelpand) voor het opzetten van een professioneel team.
Fulfillment center om het versturen van pakjes te professionaliseren.

XIX. Locatie
Waar kun je jouw onderneming starten en uitbouwen?

Maak je geen zorgen om de locatie want alle grote ondernemingen van nu
begonnen ooit eens vanuit hun eigen garage. Kies de optie die bij jou past:

Uiteraard kun je ook kiezen voor een zogenaamd 'digital nomad kantoor' over
de hele wereld...



Google Analytics
Google Search Console

Boekhouding
Fotobewerking
SEO-optimalisatie
E-mail Marketing
Social media planning

XX. Tools
Wat heb je nodig voor je online onderneming?

Het succes van je onderneming hangt voor een groot gedeelte af van de
analyse en daarom: meten is weten. Het is daarom cruciaal om (gratis) te
gebruiken:

Daarnaast maakt het jouw werk gemakkelijker wanneer je programma’s
gebruikt voor:

Tenslotte, vraag ook regelmatig aan gelijkgestemden wat zij doen, hoe zij
dingen aanpakken en vraag hun mening over de problemen waar jij tegenaan
loopt. Daar kan je veel van leren als ondernemer.

Hoe ziet jouw planning van jouw dag, week of maand eruit?
Wat ga je precies zelf doen en wie gaat jou ondersteunen?
Waar ga je jouw werkzaamheden verrichten en wat heb je echt nodig?
Welke tools heb je precies nodig om te starten (en om door te groeien)?

Vragen stap 5: People & Planning
De vragen die jij jezelf moet stellen na deze stap zijn:

1.
2.
3.
4.



XXI. Zoekmachines -SEA
Hoe haal je het maximale uit Search Engine Advertising (SEA)?

Zoekmachine Marketing (SEM) bestaat uit SEO (zoekmachine optimalisatie) en
SEA (adverteren op zoekmachines):

Bepaal je doelgroep.
Stel je maximale CPO (Cost per Order) vast.
Schat je conversiepercentage op je website in.
Bepaal aan de hand van punt 2. en 3. je maximale CPC (Cost per Click).
 Bepaal je zoektermen.
 Bepaal de beste landingsplek op je site.
 Schrijf goed converterende advertenties.

Met SEA kun je binnen een dag al betalende klanten krijgen en het is dus een
snelle en effectieve manier om klanten te werven. Om een campagne voor te
bereiden is het noodzakelijk deze eerste 7 (van de 21) stappen van het SEA-
stappenplan te doorlopen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vervolgens kunnen de advertenties in de implementatiefase wordt ingevoerd
en de analysefase is nog belangrijk om de advertenties te beoordelen en
steeds verder te optimaliseren.

6. Promotie
Een online onderneming opzetten is eenvoudig maar
de hoe ga je jouw doelgroep bereiken?



XXIII. Social media
Hoe haal je het maximale uit social media?

Met social media ben je in staat om grote doelgroepen te bereiken en te laten
bewegen. Elk platform heeft zijn eigen doelgroep en succesfactoren.

Hierbij is het van belang om te realiseren dat de bewegingsduur op social
media over het algemeen zeer kort is zodat je continu actief moet zijn om
relevant te blijven.

Bepaal je doelgroep.
Bepaal je niche.
Bepaal je zoekwoorden.
Stel je focus zoekwoord per pagina vast.
Stel je ondersteunende zoekwoorden vast.
Bepaal de structuur van je website.
Kies voor cleane code voor betere scanbaarheid.
Kies voor een betrouwbare hostingpartij.
Zorg voor een SSL-certificaat.

XXII. Zoekmachines -SEO
Hoe haal je het maximale uit Search Engine Optimizing (SEO)?

De kansen met SEO zijn aanzienlijk. Indien je erin slaagt om je site goed in te
richten, kun je (heel) hoog eindigen in Google zodat je veel ‘gratis’ bezoek
ontvangt.

Het totale SEO-stappenplan bestaat uit 31 stappen waarbij de eerste 9 rondom
de voorbereiding het belangrijkst zijn:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Zorg voor een aantrekkelijke onderwerpsregel.
Schrijf een pakkende preloader (intro tekst).
Maak het persoonlijk.
Spring in op de actualiteit of het seizoen.
Maak je content duidelijk & scanbaar.
Zet aan tot actie.

XXIV. E-mail marketing
Wat is het belang van een eigen klantendatabase?

We maken gebruik van heel veel platformen waaronder social media en
verkoopplatformen maar uiteindelijk is niets van onszelf (inclusief Google). Een
wijziging in de algemene voorwaarden of de algoritmes kan ervoor zorgen dat
je van de ene op de andere dag niets meer hebt.

Het enige dat wel van ons is, is onze eigen website (inclusief domeinnaam) en
onze (eigen) database. Deze moeten wij daarom koesteren om niet alleen
afhankelijk te zijn van derde partijen.

Om effectief te zijn met e-mail marketing is van belang:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

oe ziet jouw ideale Google Ads campagne eruit?
Welke SEO-tips ga je direct toepassen op jouw site?
Welke social media kanalen ga je inzetten en hoe ziet jouw kalender er uit?
Maak een concept e-mail nieuwsbrief en hoe ziet jouw planning eruit?

Vragen stap 6: People & Planning
De vragen die jij jezelf moet stellen na deze stap zijn:

1.
2.
3.
4.
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