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Het starten van een onderneming is al een hele onderneming op zichzelf. In deze exploratie ga ik jullie 
meenemen in mijn quest voor het helpen van de kleine ondernemers. Helaas is dit exploratie boek te klein 
om jullie mee te nemen in alle gedachten gangen, testen en iteraties die er zijn geweest. Daarom zal ik hier 
alleen de belangrijkste dingen gaan vertellen.
Dit afstudeeronderzoek voor de opleiding Communicatie en Multimedia Design is in september 2021 gestart 
waarbij de meeste diepgang van het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen februari en juni 2022. In mei 2022 
is er gestart met het hifi-prototype.
Tijdens deze onderzoeksperiode ben ik gaan onderzoeken hoe ik kleine ondernemers kan helpen met 
zelfreflectie zodat zij hun bedrijf/onderneming kunnen verbeteren en laten groeien. Aangezien ik zelf 
eigenhandig heb ondervonden hoe lastig het is om een onderneming te starten en vervolgens ook te laten 
groeien.
Tenslotte wil ik graag alle leraren van CMD en Digital Nomads bedanken die bij enorm hebben geholpen 
met de designer worden die ik wil zijn. Maar ook dank voor alle ondernemers die hebben geantwoord op 
mijn vragen en mee hebben gedaan met mijn tests.

Eva Boonman
Heinkenszand mei 2022

Voorwoord
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Samenvatting

Samenvatting project

Hoe kan een kleine ondernemer 
geholpen worden met zelfreflectie 
om zo hun eigen coach te worden 
om zo hun bedrijf te verbeteren of 
te laten groeien?

Waarom een coach?
We hebben vast allemaal al wel 
gezien dat er steeds meer coaches 
lijken te komen voor de meest 
uiteenlopende dingen. Maar niet 
iedereen wil een coach en som-
mige willen het wel maar zoeken 
het toch niet op. Veel ondernemers 
hebben aangegeven dat ze wel 
behoefte hebben aan een coach of 
sparringpartner maar zoeken die 
vaak vanwege het budget toch niet 
op. Maar een goede coach kan wel 
heel veel problemen voorkomen of 
op tijd aankaarten om iets ergers 
als faillissement te voorkomen.  

Wat doet een coach?
Een coach is iemand die de juiste 
vragen op het juiste moment stelt. 
Iemand die je helpt om goed naar 
je zelf te kijken. Een coach stelt 
eigenlijk dus alleen maar vragen en 
jij moet zelf het antwoord verzin-
nen en daarmee dus ook je eigen 
oplossing creëren. De ondernemer 
zonder coach moet dus alleen 
gaan zelf reflecteren op zijn eigen 
handelen. 

Moment van nood?
Het moment waarop een goede 
reflectie heel belangrijk is, is als 
een bedrijf gaat uitbreiden of wil 
groeien. Het bedrijf moet namelijk 
wel op de goede plekken uit-

breiden en groeien. Iemand voor 
administratie aannemen terwijl 
je eigenlijk beter iemand voor 
de sales kan gebruiken is wel een 
belangrijk verschil. Of als je niet 
goed weet wat het imago is van je 
eigen bedrijf. Dan kunnen grote 
fouten gemaakt worden zoals de 
verkeerde producten gaan ma-
ken die totaal niet bij jouw merk 
passen en mensen daarom niet van 
jouw zullen kopen.

Welke kleine ondernemers?
Het gaat hier vooral om onder-
nemers met een eenmanszaak of 
kleine bedrijven. Deze mensen 
doen vaak nog veel zelf en hebben 
dus verschillende rollen in het be-
drijf. Om het specifieker te maken 
is er gekozen voor de doelgroep 
ontplooiers aangezien dat een 
doelgroep is die opzoek is naar 
persoonlijke groei, uitdagingen en 
orde kan brengen in chaos. ‘De 
leefstijlvinder’ zou deze doelgroep 
inzichtzoekers noemen. Ze zijn 
dus zelf al opzoek naar inzichten.

Wat is de oplossing
De oplossing is de ondernemer 
helpen met het stellen van de 
juiste vragen. Dit moet wel in het 
zicht zijn zodat het vaak gezien 
wordt om vergeten te voorko-
men. Het moment van coachen 
moet niet verplicht of geforceerd 
worden. Verplicht zelf reflecteren 
heeft geen zin. De mensen moeten 
het zelf doen en willen doen. Het 
beste is dan ook om een coaching 
moment ‘onbewust’ te starten. Als 
ze bijvoorbeeld op de wc toch 
even niks anders te doen hebben.

Het antwoord op de onderzoeks-
vraag is dus een hele simpele 
scheurkalender voor op de wc met 
ontzettend goede opdrachten erop 
die mensen tot actie overhaalt en 
laat nadenken over hun huidige 
situatie en hoe die verbeterd kan 
worden. 
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Als human ontwerper wil ik graag mensen en specifieke doelgroepen helpen met hun problemen door 
erachter te komen waar hun problemen echt vandaan komen en hoe ik die kan oplossen. Ik wil dan ook veel 
met mijn doelgroep praten en tests uitvoeren zodat ik samen met de doelgroep kan komen tot een oplossing 
voor hun probleem. Maar alles wat ik hoor en doe wil ook graag onderbouwen met theorie waardoor ik vaak 
kan wisselen van ideeën omdat er met meer informatie ook weer meer ideeën en iteraties kunnen ontstaan.

Het afgelopen half jaar ben ik bezig geweest met de minor Digital Nomads op het Avans. Daarvoor heb ik 
een half jaar stage gelopen bij Globen personeel in Apeldoorn. Tijdens deze twee semesters ben ik er achter 
gekomen dat ik ontzettend graag een eigen bedrijf wil beginnen. En niet alleen dat, ondanks dat iemand het 
heel graag wil, blijft het een grote stap. Ik wil mensen helpen deze stap te nemen. Ik probeer namelijk zelf ook 
die stap te zetten en vind het heel erg lastig. Een onderneming beginnen of het hebben van een onderneming 
kan ontzettend stressvol zijn en is daardoor niet altijd een prettige ervaring. Daarom wil ik ondernemers 
helpen met hun onderneming en misschien ook een beetje stress wegnemen waardoor ondernemen weer 
leuker wordt. En ook een beetje makkelijker. 

Er zijn veel startende ondernemers en met de corona pandemie zullen het er alleen maar meer worden. Het 
aantal startende zzp’ers in juni 2020 was 20% hoger als het jaar ervoor [1][figuur 1]. Dit is een trend die we al 
10 jaar lang zien. Er komen steeds meer eenmanszaken [2]. Deze eenmanszaken moeten alles zelf doen. 

Figuur 1

Aanleiding
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Om erachter te komen wat starters 
willen en waar ze problemen mee 
hebben heb ik een enquête 
(bijlage 1) uitgezet die door 16 
ondernemers is ingevuld. 
Met deze enquête ben ik erachter 
gekomen dat veel ondernemers 
moeite hadden met hun 
marketing en daar lagen 
dan ook veel problemen. 
Veel ondernemers gaven 
ook aan dat ze graag een 
sparingspartner of coach 
hadden gewild [figuur 
2] aan het begin van hun 
onderneming. Er zijn 
alleen al heel veel 
soorten coaches die 
ingehuurd kunnen 
worden door mensen. 
Dus het is daardoor niet 
nodig om een website 
te gaan maken waar 
mensen coaches kunnen 
inhuren of een platform 
te gaan maken waar 
ondernemers met elkaar 
kunnen gaan praten want 
daarvoor is Facebook al.

Interview met 
ondernemers
Er zijn interviews 
gehouden met twee 
ondernemers die allebei 
al meerdere jaren een 
onderneming hebben. 
Ze gaven allebei aan dat 
gesprekken met mensen 
wel heel fijn is om te 
helpen bij een 
onderneming. En dat 
je heel veel motivatie 
uit andere mensen kan 

halen bij het ondernemen. Peter 
gaf aan dat hij bij het begin van 
zijn onderneming altijd heel veel 
had aan een klankbord. “Ik had 
in het begin graag een klankbord 
gewild. Nog niet eens iemand die 
je vertelde wat goed of niet goed 

was. Want als je het zelf verteld of 
uitlegt aan iemand kom je er vaak 
zelf ook al achter of het wel of niet 
goed werkt. Je hebt daar niet altijd 
iemand anders voor nodig.” 

Vraagstuk analyse
Probleemstelling

Figuur 2

(volledig interview in bijlage 2) Na 
dit interview is ook een empathie 
map gemaakt (bijlage 3).
Veel ondernemers hebben dus 
aangegeven een coach te willen. 
Als er al zoveel zijn en zoveel 
forums en groepen zijn om elkaar 
betaald maar dus ook gratis op te 
zoeken als ondernemer waarom 
geven toch zoveel mensen aan 
daar hulp bij te willen als ze daar 
gewoon hulp bij kunnen krijgen? 
Dit kan door verschillende 
redenen een paar daarvan zijn [3]:
- Dat ze alles zelf willen doen
- Dat ze het zelf sneller kunnen
- Een ander niet mee lastig vallen
- Denken dat niemand kan helpen
- Niet weten waar ze hulp bij nodig 
hebben
- Denken dat ze er zelf wel 
uitkomen
- Controledwang

Ik wil iets gaan maken dat 
ondernemers helpt te zelf 
reflecteren zodat zij achter hun 
eigen problemen, krachten en 
zwaktes kunnen komen. Hier heb 
ik een eerste prototype [figuur 3] 
voor gemaakt om te helpen met 
het uitleggen van mijn idee en het 
gesprek te starten. Het is een soort 
flip-over kalender met op één van 
de blaadjes elke dag een vraag die 
helpt te zelf reflecteren (bijlage 4) 
en op het andere blaadje ruimte 
om te antwoorden. Sommige van 
de vragen verwijzen ook weer naar 
antwoorden die de dag ervoor zijn 
gegeven. 

Dit prototype heb ik aan een test 
persoon voorgelegd die al meer als 
20 jaar ondernemer is. Hij vond 
het een goed idee maar wist niet 
zeker of hij er elke dag mee bezig 
zou zijn en hoe serieus hij het zou 
invullen. Hij gaf wel als tip om het 
Belgische programma Andermans 
Zaken te kijken. Dat sloot wel 
mooi aan met wat ik wil doen met 
dit project.

Bij het programma Andermans 
Zaken [4] waar ze ondernemers 
gaan helpen beginnen ze met 
vragen wat de problemen zijn bij 
de onderneming. En de 
ondernemers kunnen die wel 
altijd beantwoorden. Ze kunnen 
het probleem dus wel zelf 
benoemen. Het is dus zo dat 
mensen wel goed weten wat niet 
goed gaat maar ze dan de stap om 
hulp te zoeken niet goed nemen.

Figuur 3
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Ondernemers hebben wel aangegeven hulp te willen bij het ondernemen 
maar zoeken vervolgens geen coach of sparringpartner om hen daarbij 
te helpen. Terwijl er op het internet heel veel coaches te vinden zijn in de 
meest uiteenlopende specialisaties. Maar Facebook staat ook vol met 
groepen ondernemers die je alle vragen mag stellen om jouw verder te 
helpen met een onderneming (of afstudeerproject over ondernemers). 
Ik wil met dit project ondernemers gaan helpen om hun eigen coach te 
worden zodat ze niet meer behoefte hebben aan een coach maar zelf hun 
eigen problemen kunnen oplossen. Wat dat is uiteindelijk wat een coach 
toch doet? Vragen stellen zodat je zelf realiseert wat je moet verbeteren of 
veranderen om te bereiken wat je wil.

Doelstelling

Deelvragen die mij meer inzicht geven in het onderwerp
- Heeft elke ondernemer dit nodig of is het een specifiekere doelgroep?
- Waarom moet je een goede coach hebben?
- Wat doet een goede coach?
- Waarom is zelfreflectie zo belangrijk?
- Waarom is het zo belangrijk om hulp te zoeken wanneer het nodig is?

Deelvragen die mij helpen tot een ontwerp te komen
- Welke vragen moeten gesteld worden om mensen te laten realiseren dat 
ze hulp nodig hebben of te laten zelf reflecteren?
- Hoe kan ik ervoor zorgen dat ondernemers hier regelmatig naar kijken?
- Hoe maak ik ondernemers duidelijk hoe belangrijk zelfreflectie en hulp 
zoeken is?
- Hoe zorg ik ervoor dat de juiste vraag op het juiste moment gesteld 
wordt?

Onderzoeksvraag:
Hoe kan ik de ondernemers helpen met zelfreflectie 
om hun eigen coach te worden, om hun bedrijf te ver-
beteren en te laten groeien?
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Er zijn verschillende type onder-
nemers. 

1. De jagers
2. De experts
3. De pragmatici 
4. De hoeders 
5. De ontplooiers 
6. De einzelgängers  [5]

In [figuur 4] zie je waar de ont-
plooier zit in het Businesslocus 
model.

Onderzoek
Doelgroep

Figuur 4

In dit project focussen we op de 
doelgroep ontplooiers aangezien 
dat een doelgroep is die opzoek is 
naar persoonlijke groei, 
uitdagingen en orde kan brengen 
in chaos. ‘De leefstijlvinder’ zou 
deze doelgroep inzichtzoekers 
noemen. Daar zeggen ze dat dit 
een doelgroep is die het niet erg 
vindt om alleen te zijn en graag 
zichzelf wil ontwikkelen [7].

Na een mindmap (bijlage 5) over 
verschillende ondernemers en 
doelgroepen is besloten Om te 
focussen om de doelgroep: 
Zelfstandige ondernemers met een 
eenmanszaak die de wens hebben 
hun onderneming uit te breiden/
te groeien. 
Als een ondernemer namelijk de 
wens heeft om te groeien met zijn 
onderneming is het heel belangrijk 

dat hij/zij kritisch naar zichzelf, 
de onderneming en de product/
dienst gaat kijken. Dit is 
bijvoorbeeld een moment dat er 
ook weer naar het 
ondernemersplan of de marketing 
strategie gekeken moet worden.
Als er niet kritisch wordt gekeken 
kan er een fout ontstaan zoals in 
[figuur 5].

Figuur 5
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Wat is er al
Zoals al eerder gezegd is in dit 
verslag zijn er vele coaches te 
vinden op google voor de meest 
uiteenlopende specialisaties. Ook 
zijn er op Facebook veel groepen 
waar je als ondernemer aan kan 
deelnemen om vragen te stellen of 
jezelf te promoten. Er zijn Face-
book groepen voor hele specifieke 
doelgroepen zoals; starters, zzp’ers, 
vrouwen, kleine ondernemin-
gen etc. Dit zelfde geld ook voor 
forums. 

Maar wat voor tools zijn er al 
voor zelfreflectie?
Voor zelfreflectie is er het model 
van Gibbs [8] dat ervan uitgaat dat 
je wil reflecteren op een specifieke 
gebeurtenis. Dit model 
ondersteund je dan in het 
reflecteren op deze gebeurtenis 
door vragen te stellen. Maar dan 
moet je dus wel bewust bezig zijn 
met reflecteren.

Op reflectiesite.nl staan 
verschillende manier waarop je 
kan reflecteren. Deze website ver-
teld dat je kan reflecteren door te 

mindmappen of gebruik te maken 
van kernkwadranten [figuur 6].
Op reflectiesite.nl staat ook hoe je 
zelfreflectie in kaart kan brengen 
met een cirkeltechniek [figuur 
7]. Hierbij vul je in wat je nog wil 
bereiken en wat je nog niet 
bereikt hebt. Op die website staan 
verschillende vragen die je hierbij 
kunnen helpen. 

Op de website van reflectietoolbox 
staan meer verschillende 

methodes om te reflecteren. 
Methodes waarbij je moet 
beschrijven, tekenen, presenteren, 
fotograferen, strips moet invullen. 
Ook een methode in spelvorm. 
Die viel natuurlijk direct op omdat 
ik graag een methode wil maken 
in fysieke vorm. Deze spelvorm 
heet Lobbelen en is met 
verschillende dobbelstenen die 
allemaal een eigen doel hebben 
met vragen erop. Je begint met het 
vertellen over je ervaring of 
situatie. Dan gooi je met een 
dobbelsteen. Dan moeten de 
mensen rond de tafel het er samen 
over hebben. 

Die laatste reflectievorm 
‘Lobbelen’ sprak mij heel erg aan. 
Het geeft namelijk een spel 
element aan het reflecteren. Maar 
je moet het wel samen met andere 
mensen doen. En dat is niet wat ik 
zoek. Ik wil dat mensen het 
makkelijk alleen kunnen gebrui-
ken. Er wordt dus gestuurd op 
zelfreflectie. 

Wat is er al

Figuur 6

Figuur 7

Ondernemerschap is complexer geworden aangezien er niet langer de 
tijd is om te ‘leren terwijl je bezig bent’ of ‘leren door fouten te maken’. 
Een coach kan helpen om die leercurve te versnellen. [11] In [figuur 8] 
zie je duidelijk wat de behoeften zijn van ondernemers bij een coaching. 

Veel faillissementen kunnen voorkomen worden door op tijd aan te 
kloppen. [12] Veel ondernemers klopten pas aan bij instanties als er al 
grote problemen waren. Dan is het dus te laat aangezien de problemen 
dan al zijn begonnen op te stappelen [13].
Er moet dus optijd hulp gezocht worden. 

Belang van hulp

Figuur 8
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Wat maakt een coach nu 
eigenlijk een goede coach?
Een goede coach houdt zijn 
mening voor zich. Hij adviseert 
niet. Door de juiste vragen te stel-
len zal je zelf op het goede 
antwoord komen. Als je dan op 
het naar jouw idee goede 
antwoord bent gekomen zal hij 
niet oordelen. Een goede coach 
zegt nooit op het goed of slecht is. 
Hij zal dan ook altijd 
ondersteunend en positief zijn. 
Dat houdt in dat hij begrijpend 
is en erop zal wijzen als het goed 
gaat. Maar als het niet goed gaat 
zal hij jou het zelf laten inzien 
door de juiste vragen te stellen. Zo 
kunnen de client en de coach 
samen tot de juiste oplossing 
komen [14].

Goede coaches zullen ook 
krachtgericht coachen [15]. Dat 
houdt in dat de coach opzoek gaat 
naar oplossingen en dus niet alle 
problemen benoemd. Positieve 
psychologie heeft laten zien dat 
aandacht voor kracht en 
positiviteit vaak beter werkt dan 
focussen op problemen [16]. Een 
coachee is vaak geneigd zijn 
problemen af te schuiven op 
externe factoren. Genoeg 
problemen zijn niet alleen extern 
maar ook intern. Een goede coach 
zal dit dan ook benoemen. 
Krachtgerichte coaches zullen 
reflectie bevorderen waarbij er 
wordt gekeken naar diepere 
niveaus van het ui-model [figuur 
9]. Een goede coach laat je dus 
voornamelijk naar jezelf kijken.

Goede coach

Figuur 9

Zelfreflectie
Zelfreflectie is niet altijd makkelijk. Je kan er wel 
beter in worden door het vaker te doen. Maar langer 
reflecteren leidt niet automatisch tot beter 
reflecteren [17]. Je moet jezelf dan gewoon de vraag 
stellen waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. 
Laat het idee van zelfperfectie los [18]. 

Test van zelfreflectie vragen
Ik wilde gaan kijken of ik als eerste simpele 
prototype kon maken met kaarten dat mensen kan 
helpen met zichzelf vragen stellen voor zelfreflectie. 
Hiermee wilde ik gaan onderzoeken om mensen ook 
echt over deze vragen gaan nadenken en of ze het 
daadwerkelijk zouden doen. Zo kan ik ook kijken of 
het mogelijk is om een goede coach te maken zonder 
een fysiek persoon erbij.
Hiervoor had ik verschillende lijsten gezocht met 
zelfreflectie vragen. In bijlage 6 staan deze vragen. 
Deze vragen wilde ik op kaarten gaan zetten om er 
een soort kaartspel van te gaan maken. Ik kwam er 
zelf niet goed uit hoe ik dit moest aanpakken 
waardoor ik eerst een stroomdiagram heb gemaakt 
(bijlage 7). Deze stroomdiagram heb ik voorgelegd 
aan twee ondernemers die al meer als 20 jaar een 
eigen onderneming hebben. 
De test personen gaven aan dat ze het leuk vonden 
om te doen maar niet alle antwoorden waren wat 
ze zouden zoeken. Zo was de uitkomst “Google een 
coach” niet gewenst maar er hadden ook specifiekere 

coaches mogen staan met specifieke specialiteiten. 
Dan hoeft er nog steeds geen naam van een coach te 
staan maar bijvoorbeeld een financiën coach. Dat is 
al specifieker als alleen coach. 
De ondernemers waren wel heel blij met de uitkomst 
van de ‘Ja’ stroom (‘Ja’ als antwoord op de eerste 
vraag). Ze zeiden dat ze het goede vragen vonden 
die tot denken deden aanzetten. Zelf vond ik dat de 
lijsten te lang en te saai waren. En dat ik daar meer 
onderscheid in kon maken. Maar ik weet nu wel dat 
de zelfreflectie vragen als positief en behulpzaam 
worden ervaren. Maar de ondernemers gaven ook 
aan dat ze niet snel zoiets er bij zouden pakken om 
te gaan reflecteren.

Daarnaast waren en nog wat kleine verbeteringen in 
de stroomdiagram over dat zelfreflectie misschien 
geen goed woord is maar beter anders uitgelegd kan 
worden. Want wat houdt zelfreflectie nu precies in 
voor ondernemers? 

Conclusie:
Het was duidelijk en makkelijk om te doen. De 
vragen werden begrepen en de vragen om op jezelf 
te reflecteren werden als prettig ervaren en deden tot 
denken aanzetten. Dus de vragen waren goed maar 
de vorm waarin de vragen stonden nog niet. 
Mensen zouden niet op deze manier gaan r
eflecteren. Ze zouden niet zelf zo een papier (of 
kaartspel) pakken om even rustig te gaan reflecteren. 
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Zelfreflectie heeft alleen nut wanneer er gereflecteerd wordt op 
wie je bent. Als je reflecteert op waarom je bent wie je bent ga je 
heel ver terug in het verleden reflecteren wat kan leiden tot een 
negatieve spiraal naar beneden [19] [figuur 10].  
Er zijn vele lijsten met vragen om te zelfreflecteren. Maar iemand 
verplichten zo een lijst in te vullen heeft geen nut. Intrinsieke en 
onbewuste reflectie leidt tot de meeste inzichten [20].
Er moet dus gestuurd worden op onbewuste reflectie en dus niet 
verplichten om na te denken over een lijst met vragen.  

Figuur 10

Er zijn verschillende redenen 
waarom mensen geen hulp zoeken 
als ze die eigenlijk wel nodig 
hebben. Niet iedereen heeft 
dezelfde reden waarom ze geen 
hulp zoeken. Een paar goede 
redenen om geen hulp te zoeken 
kunnen zijn:
- Dat ze alles zelf willen doen
- Dat ze denken dat ze het zelf 
sneller kunnen
- Andere er niet mee lastig vallen
- Denken dat niemand kan helpen
- Niet weten waar ze hulp bij 
nodig hebben
- Denken dat ze er wel uitkomen
- Controledwang

Op Facebook heb ik in 
verschillende groepen met 
ondernemers gevraagd waarom 
hun denken dat mensen geen 
coach gaan zoeken. Dit heb ik 
gevraagd in groepen met zzp’ers, 
vrouwelijke ondernemers, starters, 
kleine ondernemers maar ook in 
Engels talige groepen met onder-
nemers. (alle antwoorden hiervan 
staan in bijlage 8). Het antwoord 
wat ik het meeste zag zowel bij de 
Nederlanderse als bij de Engelse is 
de kosten van coaching. Vooral in 
de start fase van een 
onderneming is er nog niet 
zoveel geld beschikbaar voor zulke 
dingen. En natuurlijk ook op het 
moment dat je een coaching hard 
nodig hebt bij financiële 
problemen is er geen geld 
beschikbaar. Ook dachten som-
mige mensen dat het lag aan dat 
ze eigenwijs zijn en dat er online 
ook vaak word gezegd dat je jouw 
grote plannen voor jezelf moet 
houden. Dat helpt natuurlijk niet 
als je hulp moet gaan zoeken.

In [figuur 11] zie je ook dat Jan 
denkt dat mensen niet precies 
weten wat ze zoeken. In mijn 
ontwerp zal ik dus ook mensen 
moeten helpen met realiseren 
waarvoor ze hulp zoeken of nodig 
hebben.

Push

Figuur 11

Wat moet je dan dus doen als 
mensen geen hulp willen. 
- Vragen waarom ze geen hulp 
willen.
- Uitleggen wat de hulp inhoud en 
hoe het hun kan helpen.
- Vragen wat voor hulp ze denken 
dat bij hun past. [10]
Je zal dus voornamelijk vragen 
moeten stellen om mensen zelf te 
laten zien dat ze prima hulp kun-
nen zoeken die bij hun past. 
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We zijn er in het hoofdstuk Een 
goede coach al achter gekomen 
dat een goede coach vragen stelt 
die je laat reflecteren. Dit wordt 
ook veel gedaan met probleem- en 
oplossingsgericht coachen. 
Probleem gericht coachen kijkt 
zoals de naam al zegt naar de 
problemen die je hebt en r
eflecteert daar op. Het probleem 
kan pas opgelost worden als de 
oorzaak hiervan duidelijk is. Het 
nadeel hiervan is dat je dan sneller 
in een negatieve spiraal van 
gedachten kan komen. [21]
Oplossingsgericht coachen heeft 
een ‘strengt-based approach’ Er 
wordt dus nadruk gelegd op wat 
er wel goed gaat. En niet op wat 
er mis gaat. Hier wordt gekeken 
naar wat het gewenste resultaat is 
en wat er moet gebeuren om dat 
resultaat te behalen. [21]

Om de kans op een negatieve 
gedachte gang te verkleinen wil ik 
oplossingsgericht coachen gaan 
toepassen. Hierbij moet de
 coachee dus proberen zijn doelen 
te achterhalen met vragen als “Wat 
zou u willen dat er wel gebeurt?” 
ze laten nadenken over wat de 
positieve gevolgen zijn als hij zijn 
doelen realiseert. Het is namelijk 
zo dat zodra mensen het doel 
scherp hebben ze heel goed weten 
wat er moet gebeuren om dat doel 
te realiseren. 
Bij oplossing gericht coachen is 
het ook een goed idee om niet 
te vragen ‘Waarom?’ maar dat te 
vervangen door ‘Hoe komt dat?” 
Met die vraag kan je sneller tot de 
oplossing komen. [22]

Dat ik wil focussen op oplossing 
gericht coachen wil niet zeggen 
dat ik helemaal niks doe met 
probleem gericht coachen. 

Mensen zullen zo nu en dan toch 
moeten reflecteren om vooruit te 
komen.  
“Praten over problemen creëert 
problemen – praten over oplossin-
gen creëert oplossingen.” 
Steve de Shazer

NLgroeit heeft een tool waarbij 
je veel vragen moet invullen over 
jouw onderneming en dan krijg 
je een rapport over hoe ‘gezond’ 
jouw onderneming is. Ik heb zelf 
ook deze test gedaan en vond het 
hele goede vragen die aanzette tot 
nadenken. Ik was niet de enige die 
dat dacht aangezien één van de 
reviews ook zei “Leuke test om te 
doen! Op basis van de 
vraagstelling alleen al gaf het 
inzichten en bewustzijn van zaken 
die ik ook eens moet gaan 
oppakken.” Deze vragen zijn ook 
erg goed om te gebruiken voor 
mijn eind ontwerp.

Welke vragen

Ik wil mensen op een simpele 
manier laten realiseren dat het tijd 
is om te reflecteren of ze laten zien 
dat reflecteren heel belangrijk is 
om vooruit te gaan. Om hiermee 
de deelvraag te beantwoorden 
over hoe ik mense het belang van 
zelfreflectie kan laten zien. Ik ben 
gaan zoeken naar korte zinnen 
waarvan ik dacht dat het mensen 
zou kunnen laten inzien dat 
reflecteren belangrijk is. Een paar 
van die zinnen waren:
- Waarom heb je stress. Je hebt 
toch overal al over nagedacht.
- Stilstaan bij je handelen is voor-
uitgang – Loesje
- Je moet terugblikken om vooruit 
te gaan.
- Terug denken helpt je vooruit.
- Ben je de beste versie van jezelf?

Op Instagram heb ik een poll 
gemaakt om te kijken welke zin 
het beste was [figuur 12]. De 
uitslag van de poll [ figuur 13] was 
wel verbazingwekkend.

De vraag was dus “Bij welke zin 
denk jij “Ik moet ook meer zelf 
reflecteren”?
Ik had verwacht dat zin B het 

meeste stemmen zou krijgen maar 
dat blijkt dus antwoord C te zijn. 
Dat is echt een vraag die over 
jezelf gaat en of je bent wie je wil 
zijn. Hij is dus heel persoonlijk. 
Ik weet nu dus dan ik bij mijn 
eindontwerp vragen moet stellen 
die heel persoonlijk zijn. Deze zin 
kan de start zijn om mensen aan te 
sporen te reflecteren. En dus mijn 
ontwerp te gaan gebruiken.

Belang laten zien

Figuur 12 Figuur 13
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Wat is iets dat we onbewust heel 
veel doen? Waarbij we ook nog 
kunnen reflecteren?  
Het heeft geen zin om mensen te 
verplichten om te zelf reflecteren. 
Hierdoor denk ik dat het goed is 
om de vragen op een onbewuste 
manier te stellen. 
Zelf heb ik gemerkt in mijn leven 
dat dingen die je met regelmaat 
ziet je makkelijker onthoud of 
meer mee bezig bent. 
Hieruit kan dus opgemaakt 
worden dat een tool in het zicht 
moet liggen om goed te 
onthouden. 

Zouden mensen er meer over 
nadenken als het in het zicht 
is?
En dus de deelvraag “Hoe kan ik 
ervoor zorgen dat ondernemers 
hier regelmatig naar kijken?” 
beantwoorden.
Ik heb een kleine test uitgevoerd 
om te kijken om mensen dingen 
echt meer toepassen als ze het 
vaak zien. Bij deze test heb ik een 
memo opgehangen op een plaats 
waar mensen 1 of meerdere keren 
per dag sowieso kijken. Deze 
memo is uiteindelijk opgehangen 
boven de spiegel [figuur 14] in de 
badkamer bij 1 huishouden waar 
3 mensen wonen. De memo heeft 
er 3 dagen gehangen met de tekst 
“Met je armen over elkaar gaan 
staan geeft een gesloten houding. 
Een open houding is vriendelijker 
en komt meer zelf verzekerd over.” 
Daarna is er met deze mensen 
een open gesprek geweest om de 
vragen die ik had te beantwoor-

den. Ze hebben aangegeven het 
elke dag echt gezien te hebben 
en er ook door de dag heen over 
nagedacht te hebben. Ook als 
ze de memo niet meer zagen. 
Eén van de test personen die al 
vele jaren een eigen bedrijf heeft 
gaf aan dit zelf ook te doen. Hij 
schrijft achterin zijn agenda op 
wat hij wil bereiken in het jaar en 
wat hij allemaal van plan is. Zijn 
agenda ligt in het zicht en hij geeft 
aan er regelmatig in te kijken en 
zijn doelstellingen te lezen en waar 

nodig aan te scherpen. 

Uit dit gesprek kon ik de conclusie 
halen dat het dus echt zin heeft 
om de dingen die je moet 
onthouden of in je achterhoofd 
moet houden in het zicht te 
plaatsen. Daar waar je het 
regelmatig ziet ondanks dat het 
niet de plaats is waar je het 
daadwerkelijk toe moet passen.

Het moet dus ook een tool zijn dat 
in het zicht is.

Met regelmaat vragen

Figuur 14

Tijdens de onderzoeksfase van dit project heb ik me verdiept in 
ondernemers als doelgroep, coaches en welke vragen coaches stellen om 
mensen te helpen. 
Er is gekozen om te focussen op kleine ondernemers die hun bedrijf 
willen verbeteren en/of laten groeien. Dit is namelijk een moment dat 
het heel belangrijk is om kritisch naar de eigen onderneming te kijken 
of het allemaal naar behoren functioneert of dat het beter is om eerst 
andere aanpassingen te doen voordat er meer hooi op de vork genomen 
wordt. De ondernemer moet bij voorkeur natuurlijk voor die tijd al zelf 
inzien dat hij/zij iets kan verbeteren. Het is namelijk van groot belang 
dat als er iets niet goed gaat er op tijd hulp gezocht wordt om grotere 
problemen te voorkomen. Dit kan de ondernemer op tijd doorhebben 
door met enige regelmaat te reflecteren. 

Tijdens het reflecteren is het heel belangrijk kritisch naar zichzelf en 
de onderneming te kijken. Dit kan gedaan worden met een coach maar 
veel ondernemers gaan niet opzoek naar een coach omdat het vaak toch 
te veel kost. Maar het op tijd inschakelen van een coach is wel van groot 
belang en kan een faillissement voorkomen. 

Daarom wil ik met mijn project de ondernemer gaan laten zelf 
reflecteren om zijn eigen coach te worden. Hierdoor zal de ondernemer 
zelf kunnen inzien wanneer of met wat hij toch echt professionele hulp 
nodig heeft. Dit wil ik gaan doen doormiddel van oplossingsgericht 
coachen om een negatieve gedachtegang bij de ondernemer proberen te 
voorkomen.

Conclusie onderzoek
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Fysiek
Als je gaat zoeken kan je heel veel 
tools vinden om ondernemers 
te helpen. Met het schrijven van 
plannen, maken van planningen, 
mailingen en coaches. Veel 
hiervan is echter wel online. In  
het hoofdstuk ‘Wat is er al’ heb ik 
het ook over een paar modellen. 
Maar dat is zomaar saai iets 
invullen. Dat gebeurt ook vaak 
achter de computer. Dan is de 
ondernemer weer bezig achter de 
computer. De aangeraden 
schermtijd is 4 uur per dag [23]. 
9 op de 10 Vlaamse adolescenten 
gaat over de aanbevolen schermtijd 
heen [24]. Ik kon geen gegevens 
vinden over Nederlanders maar ik 
doe hier de aanname dat het niet 
heel veel zal verschillen van onze 
zuiderburen.

Te veel achter de computer 
zitten heeft verschillende slechte 
gevolgen. Zo zorgt alleen al het 
blauwe licht van onze scherm 
voor het verstoren van onze slaap. 
Wat ervoor zorgt dat het lastiger 
is om te leren, onthouden en te 
focussen. Er is al wat bewijs dat 
het toch echt slecht is voor onze 
ogen.  De term ‘computerogen’ 
bestaat officieel niet maar In de 
praktijk geven mensen die veel 
achter een computerscherm zitten 
wel aan verschillende klachten te 
hebben waarvan vermoeide ogen 
de belangrijkste zijn. Ook droge 
en geïrriteerde ogen behoren tot 
het ‘computeroogsyndroom’ net 
als hoofdpijn, wazig zien en slecht 
kunnen focussen [25].
Hieruit zouden we dus kunnen 

concluderen dat het goed is om 
soms even iets anders te doen dan 
naar een computer kijken.
Dan is het ook nog zo dat 
computers vaak in  eenzaamheid 
worden gebruikt. Maar het is wel 
zo dat mensen afhankelijk zijn van 
sociale steun voor creativiteit. We 
helpen elkaar namelijk met 
alternatieven vinden[26].
Dit geeft dus nog meer reden om 
even vanachter de computer te 
komen. Om deze reden wil in een 
fysieke tool maken om 
ondernemers te helpen. 

Dynamisch
Zoals in het hoofdstuk ‘Belang van 
hulp’ werd besproken kunnen veel 
problemen voorkomen worden 
door optijd hulp te zoeken. Het 
ontwerp zal dat ook iets moeten 
zijn waar met regelmaat naar 
gekeken wordt zodat problemen 
op tijd aan het daglicht komen.  

Niet te duur
In het hoofdstuk ‘Push’ wordt 
verteld dat veel ondernemers 
waarschijnlijk geen coach 
opzoeken omdat ze te duur 
vinden. Het heeft dan dus geen zin 
om een ontwerp te gaan maken 
wat heel veel zou moeten kosten 
want dan gebruiken de onderne-
mers mijn ontwerp alsnog niet.

Zichtbaar
In het hoofdstuk ‘met regelmaat 
de juiste vraag’ heb ik het over hoe 
mensen ergens mee bezig zijn als 
het in het zicht is. Dit zorgt er dus 
voor dat mensen er met regelmaat 
over nadenken. 

Onbewust
In het hoofdstuk ‘Zelfreflectie’ 
hebben we geleerd dat het geen 
zin heeft om mensen te verplich-
ten om te reflecteren. Het moet 
dus een ontwerp zijn waardoor 
ze uit zichzelf gaan nadenken en 
reflecteren. 

Reflecteren
In het hoofdstuk ‘Zelfreflectie’ 
vertel ik dat zelfreflectie moeilijk 
kan zijn. Daarom wil ik met mijn 
ontwerp mensen hiermee 
begeleiden.

Realiseren dat hulp nodig is.
In het hoofdstuk ‘Push’ vertel ik 
dat Jan denkt dat sommige mensen 
ook geen coach zoeken omdat ze 
helemaal nog niet weten waarmee 
of waarom ze hulp nodig hebben. 
Met mijn ontwerp wil ik dus ook 
de gebruiker laten beseffen dat 
ze misschien hulp nodig hebben. 
Hiervoor moeten ze dus: 
- Eigen handelen bekijken
- Laten inzien dat ze zelf de 
oplossing in handen hebben.

Conceptualiseren, prototype en testen
Ontwerpcriteria

De idee vorming begon met het maken van mindmaps om iets dieper te gaan kijken welke vormen handig 
zouden zijn voor een ontwerp. Daarnaast had ik ook verschillende schetsen gemaakt van specifiekere ideeën 
die ik had. [figuur 15,16,17]

Ideevorming

Figuur 15 Figuur 16
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Figuur 17
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Samen met 2 ervaren onderne-
mers die al meer dan 20 jaar een 
eigen onderneming hebben. Ben 
ik een co-creatie begonnen. We 
zijn samen gaan brainstormen. 
[bijlage 9] We hebben we samen 
verschillende ideeën bedacht en 
het gehad over de vorm van het 
ontwerp. Maar we hebben het ook 
veel gehad over de soort vragen 
die gesteld moesten gaan worden. 
De ondernemers lagen heel erg op 
één lijn met de ideeën die ik zelf 
ook al had bedacht. 

Cocreatie

Eerste ideeën
Uit de cocreatie zijn verschillende ideeën gekomen die geschetst [figuur 17,18,19] zijn. Al deze ideeën en 
schetsen zijn samengekomen tot één ontwerp [figuur 20]. 

Conceptualiseren

Figuur 17

 

 
Figuur 18
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Figuur 19

Figuur 20
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Het eerste wat ik had gemaakt was 
een stroomdiagram met vragen 
over de financiën van de 
ondernemer (bijlage 10) hier heb 
ik een regelmatig twaalfvlak 
[figuur 21] met vragen erop 
(bijlage 11) van gemaakt.
De vragen die hiervoor gebruikt 
zijn komen van nlgroeit.nl. Ik heb 
het hier uitgebreid over in het 
hoofdstuk ‘Met regelmaat de juiste 
vraag’.
Dit regelmatig twaalfvlak is getest 
bij een ervaren ondernemer 
hiermee wilde ik erachter 
komen of de vorm zo duidelijk 
was, mensen het dus begrepen en 
of het lukte om zo alle vragen neer 
te zetten. De ondernemer zei dat 
het goede vragen waren die hem 
tot nadenken hadden aangezet. De 
vorm kon nog wel iets duidelijker 
door beter aan te geven waar de 
start was en waar de vervolg vraag 
zou zijn. 
Dus het lukt om op deze manier 
de vragen begrijpelijk neer te 
zetten en mensen te laten 
nadenken over hun financiële 
situatie. Maar met kleurtjes zou 
het nog wel verbeterd kunnen 
worden.

Eerste test

Figuur 21

Na gesprekken over het project 
met verschillende mensen die een 
paar goede vragen stelde ben ik 
verder gaan schetsen en 
mindmappen [figuur 22]. 
Kan ik de mensen een beloning 
geven of ze het resultaat 
duidelijker maken. 

Hieruit was voornamelijk het idee 
van verschillende dobbelstenen 
heel interessant om mensen het 
gevoel van een level up te geven.

Uitbreiding ideeën

Figuur 22
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Alles wat ik tot nu toe had 
gemaakt was ook nog met het 
stellen van de vragen met tekst. 
Is hier een andere manier voor 
[figuur 23]?

Het idee van de mensen hun 
antwoorden laten opnemen met 
een voice recorder vind ik wel 
interessant om te kijken of dat 
beter werkt als alleen het naden-
ken over de tekten.

Dit is getest maar daar konden 
helaas geen conclusies uit worden 
getrokken aangezien die test heel 
minimaal is gemaakt door gebrek 
aan tijd van de ondernemers. Dus 
de enige conclusie die daaruit 
gehaald kan worden is dat onder-
nemers het druk hebben.

Figuur 23

Reflecteren is toch wel beter om 
met iemand samen te doen. Dit 
kan namelijk wel voorkomen dat 
mensen tegen zichzelf gaan liegen. 

Ik wil dus gaan kijken of het 
mogelijk is om bij een deel van het 
ontwerp mensen meer aan te spo-
ren het samen te doen [figuur 24].

Figuur 24
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Na deze drie mindmaps [figuur 
22,23,24] heb ik de volgende 
schets [figuur 25] gemaakt.

Figuur 25
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Heeft het toevoegen van 
verschillende moeilijkheidsgraden 
zin voor de ondernemer? Deze 
vraag ben ik gaan beantwoorden 
door het maken van 3 kubussen 
met vragen erop over het interne 
bedrijf. (bijlage 13) Deze kubussen 
heb ik meegenomen naar 3 
ervaren ondernemers om het te 
testen en het erover te hebben. 
[figuur 26 & 27]

Ze vonden de vragen niet heel 
sterk maar het traject met vragen 
was ook te kort. Hierdoor had je te 
weinig vragen beantwoord om tot 
dieper inzicht te komen. Ze gaven 
aan dat ze de moeilijkheidsgraden 
niet zagen. Sommige ‘moeilijke’ 
vragen werden niet gezien als 
moeilijk en andersom. Hoe 
moeilijk een vraag is verschilt 
natuurlijk heel erg per situatie. 
Maar de ondernemers gaven ook 
aan dat ze geen ‘level up’ willen 
om resultaat te zien. Ze willen 
gewoon oplossingen op hun 
problemen. 

De kubus heb ik later ook nog met 
een leraar besproken waarbij we 
het meer over de vragen hebben 
gehad. De vragen moet meer ge-
steld worden vanuit de 
ondernemer zodat ze meer naar 
zichzelf kunnen kijken.

Moeilijkheidsgraad test

Figuur 26

Figuur 27
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Het eerste volledige prototype was een simpel van papier gemaakt kastje 
[figuur 28] met 6 verschillende lades met de categorieën:
- Persoonlijke stress
- Planning
- Bedrijf groeien
- Financiën
- Marketing
- Bedrijf intern
Er is voor deze thema’s gekozen omdat er in de enquête (bijlage 1) 
bleek dat ondernemers daar behoefte hadden en ook uit onderzoeken 
en artikelen bleek dat de ondernemer daar behoefte aan had.
Elke thema heeft zijn eigen twaalfkant (bijlage 14) met vragen erop over 
dat specifieke onderwerp. De vragen zijn er om hun te helpen naar hun 
eigen handelen te kijken zodat ze zien dat ze zelf de oplossing in handen 
hebben.
 Aan de andere kant van het kastje [figuur 29] zitten 5 potloden met 
vragen erop om dagelijks naar te kijken. Het zijn er 5 voor elke werkdag 
van de week een eigen potlood met de volgende vragen erop:
- Wat zijn problemen die je tegenkomt?
- Wat doe je om de hoeveelheid problemen te verminderen?
- Wat kun je direct doen om de problemen op te lossen?
- Hoe zie je jezelf in de professionele rol?
- Wat zijn je diepste waardes & idealen die je wil behalen?
Deze vragen en de volgorde ervan zijn gebaseerd op het UI-model 
[figuur 9]. 

Prototype 1

Figuur 28 links
Figuur 29 boven

Het is alleen niet heel 
handig dat de potloden 
aan de achterkant van 
het kasje zitten omdat je 
dan het kastje moet 
omdraaien om bij de 
lades te komen. Het is 
altijd beter als het in het 
zicht is zodat je er vaker 
aan denkt. Daarom zijn 
de potloden aan de 
bovenkant van het kastje 
geplaatst [figuur 30].

Figuur 30

Dit idee is getest bij 4 mensen 
waarvan 1 daadwerkelijk 
ondernemer was.  De ondernemer 
gaf aan dat het een prima was en 
de vragen tot nadenken 
brachten. De andere 3 mensen 
waren CMD klasgenoten die di-
rect met de twaalfkanten 
gingen rollen als een dobbelsteen. 
Ze gaven ook aan dat de vragen 
misschien nog wat te oppervlakkig 
waren maar het er vooral ook heel 
veel waren. Het voelde daardoor 
een beetje overweldigend vooral 
ook met het feit dat het veel 
bedrijfstermen waren.
Ik zal de vragen dus simpeler 
moeten maken en kijken of het 
ook mogelijk is om op 
willekeurige vragen te laten 
beginnen zodat mensen er mee 
kunnen rollen als een dobbelsteen.
Iemand gaf ook als idee om op-
drachten te geven ipv vragen te 
stellen. 
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Er werd dus gezegd dat het idee 
simpeler moest omdat het iets te 
overweldigend was. Dus ging ik 
met een ervaren ondernemer in 
gesprek en zijn we zijn dag gaan 
doornemen. Daar heb ik een 
tijdlijn van gemaakt (bijlage 15) 
Uit die tijdlijn het ik verschillende 
schetsen en ideeën gemaakt 
(bijlage 16). Het idee van de 
kalender sprak mij 
wel aan. 
Een kalender met 
6 kleine 
scheurkalenders  
met onderwerpen 
waar ondernemers 
vaak problemen 
mee hebben. Deze 
onderwerpen zijn:
- Persoonlijke stress
- Planning
- Bedrijf groeien
- Financiën
- Marketing
- Bedrijf intern

Elk onderwerp had 6 
scheurblaadjes, elke week een 
ander blaadje, 6 weken lang 
(bijlage 17). Op deze blaadjes 
stonden opdrachten die ze 
moesten uitvoeren om zo te 
kunnen inzien wat hun problemen 
zouden kunnen zijn. De 
opdrachten zijn aan de hand van 
het UI-model [figuur 9] gemaakt.

Prototype 2

Figuur 31

Dit prototype [figuur 31&32] is 
getest bij 2 ervaren ondernemers 
die vonden het idee wel beter als 
de ladekastjes omdat het minder 
overweldigend was met vragen. 
Ze vonden de opdrachten nog niet 
helemaal goed. De opdrachten gaf 
ze een “Be your best self ”-achtig 
gevoel. En dat is niet het gevoel 
wat ik wil oproepen. Ze zeiden dat 
één scheurkalender beter zou zijn. 

De mensen weten 
namelijk vaak nog 
helemaal niet goed 
wat hun problemen 
precies zijn en dus 
zouden ze er daarmee 
wel achter kunnen 
komen.

Figuur 32
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Proof of concept
Conclusie

Hoe kan ik de ondernemers 
helpen met zelfreflectie om 
hun eigen coach te worden, 
om hun bedrijf te verbeteren 
en te laten groeien?
Om ondernemers hun eigen coach 
te laten worden hebben ze hulp 
nodig om moeilijke vragen aan 
zichzelf te stellen. Maar bij het 
beantwoorden van vragen is het 
makkelijk om te liegen, maar bij 
het maken van opdrachten is dat 
een stuk moeilijker. De 
ondernemers zullen dus net als bij 
een echte coach vragen krijgen die 
ze tot actie moet brengen. 

Een goede coach is iemand die de 
juiste vragen stelt en je helpt om 
naar jezelf te kijken. Dit kan goed 
vanuit oplossingsgericht coachen. 
Dit kijkt namelijk naar de 
oplossing en niet naar het 
probleem van de mensen. Als er 
namelijk focus ligt op de 
problemen kan er een negatieve 
reflectie spiraal ontstaan wat 
problemen alleen maar erger 
kan maken. Deze vragen worden 
samen met het UI model bepaald 
om zo tot de kern van de 
problemen te komen. 

Het moment van coachen moet 
niet verplicht of geforceerd 
worden. Verplicht zelf reflecteren 
heeft geen zin. De mensen moeten 
het zelf doen en willen doen. Het 
beste is dan ook om een coaching 
moment ‘onbewust’ te starten. 
Als ze bijvoorbeeld op de wc toch 
even niks anders te doen hebben.

Het antwoord op de 
onderzoeksvraag is dus een hele 
simpele scheurkalender voor op 
de wc met ontzettend goede 
opdrachten erop die mensen tot 
actie overhaalt en laat nadenken 
over hun huidige situatie en hoe 
die verbeterd kan worden. Het is 
een heel simpel product maar de 
inhoud is het belangrijkste.

Wanneer is het geslaagd?
Het is een product wat 
ondernemers helpt met het 
reflecteren om erachter te komen 
waar verbeterd moet worden en 
wat daar verbeterd moet worden. 
Het is dus geslaagd als de 
ondernemer is gaan reflecteren op 
zichzelf en zijn onderneming en 
daaruit verbeteringen zijn voort 
gekomen. 

Aan de hand van de feedback op 
het vorige prototype zijn alle 
vragen in één scheurkalender [fi-
guur 33] gezet. 

De scheurkalender voldoet aan alle 
ontwerp criteria:
- Fysiek
- Dynamisch
- Niet te duur
- Zichtbaar
- Onbewust mee bezig zijn
- Mensen helpen reflecteren
- Laten inzien dat hulp nodig is

De scheurkalender (bijlage 18) is 
net als het vorige prototype per 
week en niet per dag. Hierdoor 
heeft de ondernemer genoeg tijd 

om ook daadwerkelijk de opdracht 
uit te voeren. De vragen is weinig 
in aangepast na het vorige 
prototype. Deze zijn dus nog 
steeds op basis van het UI-model 
[figuur 9] van buiten naar binnen.  
Na 6 dagen krijgt de ondernemer 
elke keer een opdracht op doelen 
op te schrijven, verbeteren, door te 
strepen etc. dit zorgt ervoor dat de 
ondernemer met regelmaat kijkt 
naar de opgestelde doelen en ook 
realistisch blijft over het behalen 
van deze doelen.

Dit prototype is getest bij dezelfde 
2 ondernemers als het 
laatste prototype. Ik heb met ze 
gesproken en ze zeiden dat de 

Figuur 33

Prototype 3

opdracht nog te weinig inzichten 
gaven maar het al wel makkelijker 
vonden dat het maar één kalender 
is zodat ze niks hoeven te gaan 
kiezen. Dat het één blaadje per 
week is leek ze ook wel 
makkelijk zodat ze tijd hebben om 
er kritisch over na te denken en 
tot handelen over te gaan. Tijdens 
de test van het prototype heb ik ze 
namelijk elke dag een blaadje laten 
afscheuren vanwege de tijd. Dat 
vonden we wel echt te vaak voor 
het soort opdrachten wat erop 
stonden. 
Na het prototype heb ik ze ook 
een paar vragen laten beantwoor-
den (bijlage 19) hieruit kwam dat 
ze er voornamelijk over nadachten 
en het niet veel tot echte 
uitvoering brachten. Dit gebeurd 
vaak door dat mensen niet goed 
weten wat ze willen er geen mo-
mentum is of doordat ze eerst de 
route waarop ze actie ondernemen 
willen uitstippelen [29]. Ik moet 
ze dus op de wc al proberen te 
helpen met het uistippelen van 
hun acties. Dit kan gedaan worden 
door bijvoorbeeld de opdrachten 
op te delen in kleinere opdrachten.
Ze hebben wel aangegeven dat het 
ontwerp ze tot nadenken bracht. 
En dat is natuurlijk het 
aller belangrijkste. Zelf reflectie is 
in essentie namelijk nadenken. Het 
is goed dat ze er op de wc ook 
niet te lang mee bezig zijn. 
Daarmee kan een negatieve 
reflectie spriaal voorkomen wor-
den [19] en langer reflecteren leidt 
niet automatisch tot beter 
reflecteren [17].
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Ontwerpkeuzes en positionering

Waarom deze opdrachten?
De opdrachten zijn tot stand 
gekomen uit het UI model. Je gaat 
hierbij eerst kijken naar de 
omgeving en het handelen van 
mensen waarna je gaat kijken hoe 
ze dingen willen veranderen en 
wat ze willen veranderen. 
Hierdoor kom je stap voor stap bij 
de kern van het probleem. 

Waarom fysiek?
Ik wilde perse iets maken dat 
fysiek was omdat we al zoveel met 
onder computers en telefoon bezig 
zijn. Hierdoor wilde ik geen app of 
website maken maar iets wat 
tastbaar was en makkelijk in 
gebruik. Allemaal mooie 
producten die je voor honderden 
euros moeten kopen doen de 
meeste mensen ook niet. En ik zelf 
ook niet daarom wilde ik de 
oplossing zo simpel mogelijk 
houden. 

Vervolg onderzoek en toekomstbeeld Reflectie

Dit onderzoek zal nu nog enkele 
weken actief vervolgd worden 
door te kijken wat de beste 
vormgeving is qua kleur en 
formaat, hoe het in de markt gezet 
kan worden. Maar ook zullen de 
opdracht in de kalender zelf nog 
aanscherpt worden. Verbeteren is 
namelijk nooit klaar. Ook is er nog 
de hele duidelijke vervolg stap van 
het ontwerp een naam geven. Ook 
wil ik graag het ontwerp bij meer 
verschillende ondernemers testen 
om zo tot een beter ontwerp te 
komen.

Het toekomst beeld van het 
project zie ik vrij rooskleurig. Ik 
denk dat het een goed concept is 
en mensen echt kan helpen. Door 
deze overtuiging wil ik ook gaan 
kijken of ik het product en op de 
markt kan gaan brengen. En 
online ga verkopen. Er zijn 
verschillende print on demand 
websites die mij hierbij zouden 
kunnen helpen. 

Het was een project waar ik met veel liefde aan heb gewerkt. Mijn 
ouders zijn ondernemer en ik zelf wil in de toekomst ook graag 
ondernemer worden. Hierdoor weet ik goed wat de problemen zijn die 
kunnen komen bij ondernemerschap. In dit project kon ik ook goed 
mijn eigen gedachte en creativiteit los laten om simpele dingen te 
maken. Hele ingewikkelde installaties en dingen maken is niet zo 
moeilijk. Het is een kunst om iets simpels te maken wat jaren lang 
modern blijft lijken. 

Kunst van eenvoud. 
Daar hou ik ook wel van.
 
Het was wel een project waarbij het begin moeilijk was en ik met 
regelmaat ben geswitch van focus. Daardoor ben ik er wel achter 
gekomen hoe belangrijk het voor mij is om te weten waar ik mijn focus 
willen leggen. Als ik namelijk die focus even kwijt was voelde ik gelijk 
een heleboel stress en als ik weer terug een focus had kreeg ik ook het 
vertrouwen dat het allemaal goed komt weer terug. 
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Bijlage
Bijlage 1 Enquête voor ondernemers
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Bijlage 2 interviews

Interview Monique
Vanaf 2005 ondernemers via Herbal Life

Waarom wilde je gaan ondernemen?
Het kwam op pad. Herbal life was een hobby en 
kon er ook geld mee verdienen. Het product sprak 
me heel erg aan en er was direct een gemeenschap. 
Die gemeenschap zorgde niet dat je wilde beginnen 
maar wel dat je ermee doorging. 

Wat hielp jou om te beginnen met ondernemen?
Ik was naar training geweest waar ze zakelijke 
dingen uitgingen leggen. Ze gaven echt al wel goede 
handvaten om te beginnen.
Ik was niet begonnen als ik die handvaten niet had 
gehad. Het investeringsbedrag was ook heel laag 
waardoor het makkelijk was te beginnen.  

Wilde je altijd al ondernemen?
Nee, het kwam gewoon niet in mijn hoofd op. Ik 
deed wel veel bij schnabbelen. Kinderen opvangen, 
en babysitten. Het ondernemen zat er wel in omdat 
ik wel iemand zoek om voor te werken. Het was 
vroeger wel altijd zwart. Ook de bed&breakfast die 
ik doe is een soort onderneming. Het zat er wel 
altijd al in. 
Zulke dingen vond je leuk en je had geld nodig dus 
zocht je zulke baantjes. 
Ik heb ook nooit bij uitzend bureau gewerkt omdat 
ik al genoeg werk en klusjes had. 

Wat waren je angsten bij het starten? Hoe heb je die 
overwonnen?
Ik had geen angsten. Ik ging het niet alleen doen. 
Ik deed het namelijk via Herbal life. Je had ook veel 
begeleiding. Begeleiding stimuleerde. Zonder had ik 
het niet gekund.

Wat waren dingen die je altijd energie gaven bij het 
ondernemen?
Het gaf veel energie. Omdat je resultaten zag bij de 
klanten. Omdat je mensen kon helpen en mensen 
aandacht kon geven en ze daar blij mee waren.

Wat waren je grootste angsten?
Eigenlijk niks, je had niks te verliezen. Er was geen 
investering nodig. Dit deed ik het naast mijn vaste 
baan. 

Deed je vaak doelen stellen voor je onderneming?
Nee, Helemaal niet toen ik begon, toen leek het je 
gewoon leuk. Herbal life gaf ook doelen aan. Ze 
gaven mensen met veel omzet extra dingetjes. Dat 
gaf natuurlijk wel doelen. Later ben ik wel doelen 
gaan stellen omdat je weet dat als je doelen hebt je 
makkelijker werkt. 

Wat is een fout die je hebt gemaakt bij de start van je 
onderneming? 
Ik zou nu langer oriënteren op toekomst en kijken 
welke skills je nodig hebt. Skills bijscholen waar 
nodig zodat je een betere starten kan maken. Ik ben 
dat te laat gaan doen.

Hou zou je nu anders beginnen?
Nee 

Deed je veel zelf reflecteren?
Nee. Ik ging naar veel bijeenkomsten van Herbal life. 
Dan stond er iemand op podium. Je zit en luistert. 
Ze noemde het Succes training. 
Workshop werden wel gedaan in kleiner teams. Dan 
deden we echt dingen oefenen. Daar heb ik meer 
aan gehad. Dat zetten de puntjes op de I. Tijdens 
die bijeenkomsten hoorde je wel veel dingen die je 
moest doen en hoe je die moest doen maar die wer-
den daar niet geoefend. Dat deden we dan in kleine-
re groepen op een later moment. 

Hoeveel was je bezig met imago van bedrijf?
Niet.

Hoe deed je aan klanten werving?
We zetten een tafel op de markt om het vet percen-
tage van mensen te meten. Altijd wel 2 of 3 mensen 
die geïnteresseerd waren. We moesten constant 
nieuwe klanten zoeken. Sommige oude klanten ko-
men ook weer terug. 

Je bent de laatste jaren minder bezig met Herbal life, 
waarom is dat?
Jus is van de herbal life eraf. Het is hard werken. 
Vooral als je niet de skills hebt, dan gaat de energie 
er ook uit. 
Op een duur was de tijd die je erin stopte niet meer 
in verhouding met wat je er financieel uit haalde.
Herbal life pushte wel om door te gaan maar als het 
heel hard werken is en je er niet meer genoeg uit-
haalt gaat de motivatie ook omlaag.
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Kort Interview Peter
Ondernemer vanaf 1996 met eigen akkerbouw en 
bloementeelt bedrijf.

Waarom wilde je gaan ondernemen?
Ik wilde vrijheid en eigen beslissingen maken. Dat 
wil ik omdat als ik voor een baas een goede beslis-
sing maak die veel geld oplevert dat geld voor de 
baas is. Als ik een beslissing maak die slecht is zijn 
de verliezen ook voor de baas. Maar als ik voor een 
baas twee keer een slechte beslissing maak ontslagen 
wordt. 
Als ik voor mezelf werk en een slechte beslissing 
maak dan zijn de kosten voor mij maar dat kan ik 
net zo vaak doen als dat er geld is. Als ik voor mezelf 
een goede beslissing maak is de winst ook voor mij

Wilde je dit altijd al?
Ja, Ik kom van een familie van veel ondernemers 
dus ik wist al wel vanaf jongs af aan dat ik ook wilde 
gaan ondernemen.

Deed je vaak doelen stellen voor je onderneming?
Ja, In mijn agenda staat achterin doelen die ik elk 
jaar wil bereiken en daar kijk ik ook regelmatig naar.

Waar wilde je hulp bij?
Ik had in het begin graag een klankbord gewild. 
Nog niet eens iemand die je vertelde wat goed of 
niet goed was. Want als je het zelf verteld of uitlegt 
aan iemand kom je er vaak zelf ook al achter het wel 
of niet goed werkt. Je hebt daar niet altijd iemand 
anders voor nodig. 

Waar wil je nu na zoveel jaar nog hulp bij?
Ik vind een klankbord nog steeds heel prettig om te 
hebben.

Wat is het belangrijkste als je gaat beginnen met 
ondernemen?
Een goed plan. Weten wat je wil gaan doen en hoe je 
dat gaat doen.

Bijlage 3 Empathie map van de ondernemers



60 Afstuderen_Eva Boonman Exploratie & Proof of Concept 61

Bijlage 4 Vragen van het eerste prototype

- Wanneer heeft u voor het laatst een klant gesproken?
- Waarom spreekt de onderneming mij aan?
- Wat heb ik ondernomen voor de uitvoering van deze onderneming?
- Moet je altijd alles doen wat bij je imago past?
- Wat is hier mis gegaan? (Sanex verhaal van figuur 5)
- Heeft u nu een ander beeld over imago na het verhaal van gisteren?
- Heeft u klusjes die u moet doen waar u niet goed in bent?
- Kunt u iemand inhuren voor klusjes waar u niet goed in bent?
- Wat motiveert u bij het ondernemen?

Bijlage 5 Mindmap van doelgroep
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Bijlage 6 zelfreflectie vragen

62 vragen om jezelf pas echt beter te leren kennen 
[30]
Wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst 
gedaan?
Werk jij om te leven of leef je om te werken?
Je bent op DE perfecte plek aangekomen. Hier is 
alles wat je maar wilt. Hoe ziet deze plek eruit?
Is datgene waar je je nu druk om maakt, over een 
jaar nog net zo belangrijk?
De meeste mensen besteden meer tijd aan het boe-
ken van de vakantie dan aan het plannen van hun 
eigen leven (Remco Claassen) hoe zit dat bij jou?
Welke karaktereigenschap zou je graag willen heb-
ben?
Waarin twijfel je aan jezelf?
Wanneer heb je voor het laatst een dag helemaal 
niets gedaan?
Als je voor jezelf zou beginnen, als wat zou dat dan 
zijn?
Wanneer ben je op je best?
Is het waar wat je denkt?
Wat wil je vandaag anders doen dan gisteren?
Waarin wil je altijd kind blijven?
Waar besteed jij te veel tijd aan?
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Waar moet je vaker tijd aan besteden?
Zijn de beste dingen in het leven gratis?
Heb jij liever meer geld of meer vrije tijd?
Wat was het beste advies dat iemand je ooit gaf?
Ben jij aardig voor jezelf?
Wanneer had jij voor het laatst de slappe lach?
Waar krijg je energie van?
Wat weten de meeste mensen niet van jou?
Waar verheug jij je dagelijks op?
Doe je je weleens anders voor dan je bent? Wanneer 
is dat?
Wat wil jij nooit meer doen?
Hoe blijf jij dicht bij jezelf?
Werk je graag samen of liever alleen?
Wat stel je te vaak uit?
Ben je een vooruit- of een achteruit denker?
Hoe fit voel jij je eigenlijk?
Wanneer was je voor het laatst trots op jezelf?
Waarom heb je gekozen voor het werk dat je nu doet 

of hebt gedaan?
Welke slechte gewoonte heb je?
Volg je hart of je hoofd?
Aan wie wil jij een voorbeeld nemen?
Hoe vul jij je dag als je alles mocht doen wat je zou 
willen?
Waar wordt je altijd enthousiast van?
Wat is klein geluk voor jou?
Wat ga jij doen met een miljoen?
Wat zou jij je toekomstige zelf willen vragen?
Wat kun jij het makkelijkst missen?
Hoeveel uur breng jij per dag achter een scherm 
door?
Hoe gaat het echt met je?
Wat was het laatste kleine succesje dat je hebt ge-
boekt?
Is er elke dag een nieuw begin?
Wat had je veel eerder moeten doen?
Waardoor raak je geïnspireerd?
Met welk idee moet je nog steeds iets doen?
Wat was het keerpunt in je leven?
Ben je een prater of een doener?
Wat zou je doen met een extra uur tijd per dag?
Wat is het mooiste compliment dat je ooit kreeg?
Wat was je beste beslissing van het afgelopen jaar?
Wat is het engste wat je ooit hebt gedaan?
Wat kun je uren doen zonder je te vervelen?
Hoe zie je jezelf het liefst?
Houd je je vast aan iets wat je eigenlijk los moet 
laten?
Is je grootste angst ooit uitgekomen?
Wat is belangrijker voor je; de reis of de bestem-
ming?
Wat is erger, falen of het nooit geprobeerd hebben?
Wie is jouw inspiratiebron?

25 prikkelende ondernemersvragen [31]
Welk gevoel overheerst wanneer je terugkijkt op het afgelo-
pen jaar?
Waar ben je het meest trots op?
Wat is je belangrijkste persoonlijke overwinning?
Wie ben je het meest dankbaar? Waarvoor?
Hoe ga je deze persoon bedanken?
Wie was je leukste klant? Waarom?
Waar zijn je klanten jou het meest dankbaar voor?
Denk aan een situatie waarin je een belangrijke stap hebt 
gezet. Wat heb je daarvan geleerd?
Wat heeft je bedrijf je gegeven?
Wat heeft je bedrijf je ontnomen?
Wat was de grootste domper het afgelopen jaar?
Stel dat je het jaar nog eens over zou kunnen doen, noem 
dan één ding dat je anders zou aanpakken. 

Wat is je allergrootste wens voor het komende jaar?
Wat is je omzetdoel?
Wie is je droomklant?
Noem één ander doel (dan omzet of klanten) dat je in het 
komende jaar wilt realiseren.
Wat is de allereerste concrete stap die je gaat zetten om dit 
te bereiken?
Stel, je wint een ton in de oudejaarsloterij. Waarin zou je 
het geld investeren?
Waar zou je mee moeten stoppen om je omzet in het ko-
mende jaar te kunnen vertienvoudigen?
In de toverwinkel kun je alle talenten kopen die je maar 
wilt. Welk ondernemerstalent koop jij?
Als je één ding zou mogen veranderen in je bedrijf, wat zou 
dat zijn?
Waar ligt volgend jaar voor jou de grootste uitdaging?
Wie kan jou daarmee helpen?
Wat zou je doen als je wist dat succes verzekerd was?
Wat wil je als ondernemer betekenen voor anderen in het 
komende jaar?
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Bijlage 7 Stroomdiagram 

Gaat nu goed 
met je bedrijf

Weet je wat er
mis is? Kan je het

oplossen? Mooi!
Doe het!

Kan je iemand vinden
zoals een coach
om je te helpen?

Google naar 
een coach

Valt het in een van 
de onderstaande 

categorieën?

Financiën

Marketing
Planning

Kijk dan
naar deze

vragen.

Weet je hoe 
je klanten
jouw zien?

Heb je al
een planning?

Breng alles 
in kaart.

Onderzoek hoe
jouw klanten

jouw zien.

Weet je waar
de fout in de 
planning zit?

Vraag
om hulp.

Kan je het 
zelf oplossen?

Doe het!

Maak er dan één!
Lukt het niet, 

vraag om hulp.
Klopt dat 

met hoe jij 
jezelf ziet?

Ben je daar
zelf tevreden mee?

Je moet je 
imago aanpakken.

Je moet
een coach

zoeken.

Je moet dan 
iets veranderen.

Is er iets dat
je wil verbeteren?

Waarom doe je 
het dan niet? Leer waarom

je het niet doet.

Goed bezig!

Kom je dan
op een positieve 

uitkomt?

Dan is hier niet
het probleem.

Of je heb het niet 
goed berekent.

Je kan hulp vragen
met het berekenen.

Kijk waar de 
kosten te hoog zijn.

Kan je dit veranderen?

Doe het!
Het moet wel.

Vraag een coach
om hulp.

Doe dat dan 
met deze vragen.

Kijk dan eens
naar deze 

vragen.

Hielpen deze vragen
om dieper naar jezelf/

je bedrijf te kijken.

Hier zijn nog meer
vragen om nog dieper

te kijken naar jezelf/
je bedrijf.

Mooi! Is er nu iets
wat je wil verbeteren?

Doe het!
Of kijk nog naar deze

vraen voor nog
meer inzicht. 

Hoe gaat het echt met je?
Wat was het laatste kleine succesje dat je hebt geboekt?

Is er elke dag een nieuw begin?
Wat had je veel eerder moeten doen?

Waardoor raak je geïnspireerd?
Met welk idee moet je nog steeds iets doen?

Wat was het keerpunt in je leven?
Ben je een prater of een doener?

Wat zou je doen met een extra uur tijd per dag?
Wat is het mooiste compliment dat je ooit kreeg?

Wat was je beste beslissing van het afgelopen jaar?
Wat is het engste wat je ooit hebt gedaan?

Wat kun je uren doen zonder je te vervelen?
Hoe zie je jezelf het liefst?

Houd je je vast aan iets wat je eigenlijk los moet laten?
Is je grootste angst ooit uitgekomen?

Wat is belangrijker voor je; de reis of de bestemming?
Wat is erger, falen of het nooit geprobeerd hebben?

Wie is jouw inspiratiebron?

hoe zit dat bij jou?
Welke karaktereigenschap zou je graag willen hebben?
Waarin twijfel je aan jezelf?
Wanneer heb je voor het laatst een dag helemaal niets gedaan?
Als je voor jezelf zou beginnen, als wat zou dat dan zijn?
Wanneer ben je op je best?
Is het waar wat je denkt?
Wat wil je vandaag anders doen dan gisteren?
Waarin wil je altijd kind blijven?
Waar besteed jij te veel tijd aan?
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Waar moet je vaker tijd aan besteden?
Zijn de beste dingen in het leven gratis?
Heb jij liever meer geld of meer vrije tijd?
Wat was het beste advies dat iemand je ooit gaf?
Ben jij aardig voor jezelf?
Wanneer had jij voor het laatst de slappe lach?
Waar krijg je energie van?
Wat weten de meeste mensen niet van jou?
Waar verheug jij je dagelijks op?
Doe je je weleens anders voor dan je bent? Wanneer is dat?

Welk gevoel overheerst wanneer je terugkijkt op het afgelopen jaar?
Waar ben je het meest trots op?
Wat is je belangrijkste persoonlijke overwinning?
Wie ben je het meest dankbaar? Waarvoor?
Hoe ga je deze persoon bedanken?
Wie was je leukste klant? Waarom?
Waar zijn je klanten jou het meest dankbaar voor?
Denk aan een situatie waarin je een belangrijke stap hebt gezet. Wat heb je daarvan geleerd?
Wat heeft je bedrijf je gegeven?
Wat heeft je bedrijf je ontnomen?
Wat was de grootste domper het afgelopen jaar?
Stel dat je het jaar nog eens over zou kunnen doen, noem dan één ding dat je anders zou aanpakken. 

Wat is je allergrootste wens voor het komende jaar?
Wat is je omzetdoel?
Wie is je droomklant?
Noem één ander doel (dan omzet of klanten) dat je in het komende jaar wilt realiseren.
Wat is de allereerste concrete stap die je gaat zetten om dit te bereiken?
Stel, je wint een ton in de oudejaarsloterij. Waarin zou je het geld investeren?
Waar zou je mee moeten stoppen om je omzet in het komende jaar te kunnen vertienvoudigen?
In de toverwinkel kun je alle talenten kopen die je maar wilt. Welk ondernemerstalent koop jij?
Als je één ding zou mogen veranderen in je bedrijf, wat zou dat zijn?
Waar ligt volgend jaar voor jou de grootste uitdaging?
Wie kan jou daarmee helpen?
Wat zou je doen als je wist dat succes verzekerd was?
Wat wil je als ondernemer betekenen voor anderen in het komende jaar?

Nee

Nee

Ik denk dat je nu een
hoop over jezelf hebt

geleerd. Pas dit toe en 
verbeter wat je kan!
Laat los wat je niet

kan veranderen.

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee
Ja

Nee Nee

Weet ik
niet

Ja

Ja
Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

NeeJa

Ja

Ja

Nee

Nee
Ja

Ja

Weet ik niet goed
Ja

Nee

JaJaNee

Ja

Ja
Nee

Nee

Nee

Ja

Bijlage 8 Facebook vraag
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Bijlage 9: co creatie brainstorm

Puzzel

Blokjes
Hebben
dingetje

mannetje
Matroesjka

Rare
blokjes

Per vak-
gebied 

gerichte 
vorm van 
de puzzel

Waar moet je 
doen 

als
 ondernemer

Wanneer
ben je 

ondernemer

zelfstandig taak 
uitvoeren?

De volledige
taak zien.

Wat is 
ondernemer

vooruit denken
- pensioen
- arbeids-

ongeschikt

Start 
kapitaal
nodig

Kom ik hier 
ondernemers

technisch 
verder mee

Verdien ik
hier geld mee

Je markt 
kennen

Verdien je 
per uur
 meer

Waar ga je
verkopen

Voor volgend
jaar bezig

Vooruit kijken

Soort vraag 
anders per

onderneming

Dubbele 
functie

viltje
onderzetter

verschillende 
viltjes

Boven en
onderkant

tekst op viltje

Onderste
viltje = coach

verwijzing

Vanaf bovenaf
beginnen met

puzzel 

Zie je veel

Stekelvarken

Stellingen
die niet te 
zwaar zijn.

Stappenplan

Puzzel met
pennen

Te weinig 
info op pen

handje met 
stifen

Ligt op 
bureau

Vorm 
aanpassen

naar 
ondernemers

type

-voedsel-
voorziening

- bouw
-zorg

-

voedsel-
voorziening
als schijf van

5 presenteren bouw
als dril boortjes

presenteren

Nuttige met
aangenamen

Zal ondernemer
sneller naar 

kijken

Praktisch

“Ondernemen
is al moter 

rijden.
Ver vooruit 

kijken”

“Niet op het
voorwiel 

blijven kijken”USP Ondernemers
tool

Ondernemer
in elke 

kwadrant
een beetje

Met 
Psygoloog 

aan tafel

Sommige 
vinden 
het niks

sommige zien
er wel iets in.

Voldoen aan:
- Onbewust mee bezig
- Aanpasbaar voor iedereen
- fysiek, zichbaar
- Juiste vraag op juiste moment
- Dynamisch

3D puzzel met vragen

Over de vragen

Onderzetters met vragen erop

Stiften met vragen

Ondernemingstool

Vorm van
het ontwerp

Bijlage 10 stroomdiagram met vragen over financiën

Heb je liever meer geld
 of meer vrije tijd?

Hoeveel medewerkers 
heb je in dienst?

Hoeveel ben je de afgelopen jaren gegroeit?

Welke management posities zijn er ingevult?

Wat is de groei ambitie 
van je bedrijf

Is er toegang tot groeikapitaal?

Is er altijd inzicht in de kosten & omzet?

Kunt u uw eigen balans lezen?

Ja

Nee

Ga dat dan leren

JaGeweldig, het gaat goed.

Nee

Ja

Tijd

Pak een 
andere bol

Ja

Ja

Zo doorgaan

Nee

Groeien

Genoeg

Te veel/weinig

Geld

Tevreden

Nee

Genoeg

Te veel
/weining

ontevreden

Nee
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Bijlage 11 het regelmatige twaalfvlak met vragen erop over financiën.  

HEB JE LIEVER 
MEER GELD 

OF MEER 
VRIJE TIJD?

IS ER EEN 
ACTUELE 

CASHFLOW 
PLANNING?

IS DE FINANCIEEL 
EINDVERANTWOORDE-

LIJKE OP TIJD MET 
BELANGRIJKE OMZET, 

KOSTEN, WINST EN 
CASH VERANDERIN-

GEN?

Bijlage 12 voice recorder test
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Bijlage 13 Intern bedrijf reflectie kubussen
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Bijlage 14 Twaalfkanten voor elke onderwerp

Wat doet u om de 
bedrijfsdoelen te 

halen?

Heeft u al een 
plan om het 

bedrijf te laten 
groeien? 

Wat doet u om 
de beste 

beslissing van 
het jaar te 
herhalen?

Wat doet u 
om meer 
externe 

investeerders 
te krijgen?

Wat doet u om 
online verkopen te 

stimuleren? Wat doet u om 
uw netwerk 
strategie tot 

succes te 
brengen?

Zou u iedereen 
in uw team 

opnieuw 
aannemen?

Weet u precies wat 
de omzet uit het 

buitenland is?

Wat doet u om 
ervoor te 

zorgen dat 
iedereen de 
doelen en 

ambities kent?

Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.

Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.

Wat doet u om 
�nancieel 

gezond te zijn?

Is er een 
actuele 

cash�ow 
planning?

Wat doet u om 
ervoor te zorgen 
dat eind verant-

woordelijke op tijd 
zijn met hun 

werkzaamheden?

Wat doet u 
om meer 

medewerkers 
in dienst te 

krijgen?

Wat doet u om het 
bedrijf te laten 

groeien? Wat doet u 
om genoeg 

groeikapitaal te 
houden?

Wat doet u om 
alle management 

posities correct 
in te vullen?

Wat doet u om de 
groei ambitie van 

het bedrijf te 
halen?

Wat doe u om 
altijd inzicht in 
kosten&omzet 

te houden?

Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.

Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.

Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.
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Wat doet u om 
tevredenheid van 
medewerkers te 

meten?

Wat doet u om 
ervoor te 

zorgen dat alle 
medewerkers de 

jaardoelen kennen?
Wat doet u om 

ervoor te zorgen 
dat het hele team 
alle plannen altijd 

kent en weet?

Wat doet u 
om meer 

medewerkers 
in dienst te 

krijgen?

Wat doet u om 
voor zelfsturende 
teams te zorgen? Wat doet u om 

uw medewerkers 
op te leiden en 

hun kennis bij te 
spijkeren?

Zou u iedereen 
in uw team 

opnieuw 
aannemen?

Wat doet u om 
ervoor te zorgen 

dat alle rollen goed 
verdeeld zijn?

Wat doet u om 
ervoor te 

zorgen dat 
iedereen de 
doelen en 

ambities kent?

Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.

Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.

Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.

Wat doet u om 
nieuwe klanten te 

trekken?

Kent iedereen de 
missie en visie 

van het bedrijf?
Wat doet u om 

ervoor te zorgen 
dat het hele team 
alle plannen altijd 

kent en weet?

Wat doet u 
om alle 

medewerkers 
betrokken te 
houden bij 

een verkoop?

Wat doet u om 
alle sales 
targets te 

halen?

Wat doet u om 
een e�ectief 

PR- en communi-
catiebeleid te 

behouden?

Hoevaak denkt 
u “dit was een 

goede 
verkoop”?

Wat doet u om 
ervoor te zorgen 

dat alle rollen goed 
verdeeld zijn?

Hoe goed kent u het 
marketingplan?

Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.

Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.
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Hoevaak kunt u 
aan het bedrijf 
werken zonder 
met dagelijkse 

bezigheden bezig 
te zijn?

Zijn er mede 
eigenaren in het 
bedrijf om u te 

helpen?

Hoevaak 
spreekt u uw 

mentor?

Hoevaak kunt u op 
uw netwerk terug 

vallen?
Krijgt u meer 

energie als u aan 
het bedrijf werkt?

Heeft u wel 
eens het bedrijf 

3 weken 
verlaten zonder 

problemen?

Hoeveel 
werkt u?

Hoeveel 
management 

boeken leest u?

Zou u iedereen 
in uw team 

opnieuw 
aannemen?

Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.

Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.
Zou hier het 

probleem 
kunnen liggen? 

En dus hier 
verandering 

moeten plaats 
vinden.

Wat doet u om de 
bedrijfsdoelen te 

halen?

Als in het bedrijf 
iets veranderd 

vraagt u zich dan 
af wat het voor 

de klant 
betekend?

Wat doet u om 
ervoor te zorgen 

dat het hele team 
alle plannen altijd 

kent en weet?

Hoe goed 
kent u het 

businessplan?

Wat doet u om 
voor zelfsturende 
teams te zorgen? Wat doet u om 

uw medewerkers 
op te leiden en 

hun kennis bij te 
spijkeren?

Zou u iedereen 
in uw team 

opnieuw 
aannemen?

Wat doet u om 
ervoor te zorgen 

dat alle rollen goed 
verdeeld zijn?

Wat doet u om 
ervoor te 

zorgen dat 
iedereen de 
doelen en 

ambities kent?

Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.

Zou hier het 
probleem 

kunnen liggen? 
En dus hier 

verandering 
moeten plaats 

vinden.
Zou hier het 

probleem 
kunnen liggen? 

En dus hier 
verandering 

moeten plaats 
vinden.
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Bijlage 15 Tijdlijn van een dag van een ondernemer Bijlage 16 Schetsen voor andere vorm



92 Afstuderen_Eva Boonman Exploratie & Proof of Concept 93

Bijlage 17 Mini scheurkalenders

week 1

Bekijk wat je 
tegenhoud om je doelen 

te behalen.

week 2

Stel kleine doelen op die 
samen het grote doel 

helpen behalen.

week 3

Besteed 30 minuten 
aan het behalen van 

kleine doelen.

week 4

Doe elke dag 15 minuten iets 
waarvan je van overtuigd bent 
dat het je gelukkiger gaat ma-

ken als het afgemaakt is.

week 5

Ga kijken wie taken beter zou 
kunnen uitvoeren als jou om 

samen dichter bij je 
doelen te komen.

week 6

Schrijf op welke doelen je wilt 
behalen.

week 1

Ga bijhouden hoevaak je 
onnodig gestoort wordt 

tijdens je werk.

week 2

Zet je telefoon uit en ga werken  
aan het verbeteren 

van het bedrijf.

week 3

Minimaliseer afleiding 
op je werkplek.

week 4

Ga meer lezen over 
efficienter werken.

week 5

Zoek uit wat de dagelijkse 
routine is van mensen waar je 
tegenop kijkt en die hun leven 

leiden zoals jij dat ook 
zou willen..

week 6

Schrijf op welke doelen
 je wilt behalen.
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Breng alle financien zo in kaart 
dat het in 1 oogopslag 

zichtbaar is.

Ga kritisch kijken waar je 
op kan bezuinigen.

Ga de bezuinigen doorvoeren. 

Ga bellen naar energie 
maatschappijen, 

verzekeringen en 
abbonementen waar je al lang 
bij aangesloten bent en vraag 

om kortingen.

Maak een lijst van dingen waar 
je al eerste in wilt investeren.

Ga een boek lezen om meer te 
leren over financiën.

Schrijf op welke doelen je wilt 
behalen.

week 1 week 2

week 3 week 4

week 5 week 6

Zoek iets waar je meer over 
zou willen of moeten leren.

Verander je routine.
Ga elke dag 5 minuten 

besteden aan het leren van iets 
wat belangrijk voor je is.

Maak een lijst met doelen die 
je wilt halen en dingen die je 

wilt leren.

Hang een motiverende quote 
op een plaats die je vaak ziet 
om je te motiveren je routine 

positief te veranderen.

Zoek een manier om jouw hob-
by in je werk te implementeren 

om jezelf een USP 
(unique selling point) te geven.

Schrijf op welke doelen je wilt 
behalen.

week 1 week 2

week 3 week 4

week 5 week 6
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Breng in kaart wat de 
problemen en uitdagingen zijn 

in jouw bedrijf.

Maak een plan hoe het bedrijf 
verbeterd kan worden.

Ga taken uitbesteden die je 
zelf niet goed kan.

Leer hoe grote bedrijven groot 
zijn geworden.

Lees een boek 
over management.

Schrijf op welke doelen je wilt 
behalen.

week 1 week 2

week 3 week 4

week 5 week 6

Breng in kaart wat de proble-
men van jouw klanten zijn.

Schrijf op: Op welke locaties je 
op dit moment klanten 

binnen haalt.

Begin op 1 nieuwe plek, 
manier of locatie om nieuwe 

klanten binnen te halen.

Leer hoe je klanten die je hebt 
ook goed kan behouden.

Lees een boek over het 
aantrekken van 
nieuwe klanten.

Schrijf op welke doelen je wilt 
behalen.

week 1 week 2

week 3 week 4

week 5 week 6
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Bijlage 18 Scheurkalender prototype 3

week 1

Bekijk wat je 
tegenhoud om je doelen 

te behalen.

week 2

Maak een to do list met kleine 
stappen om je doelen 

te behalen.

week 3

Besteed 30 minuten 
aan het behalen van 

kleine doelen.

week 4

Doe elke dag 15 minuten iets 
waarvan je van overtuigd bent 

dat het je gelukkiger gaat 
maken als het afgemaakt is.

week 5

Ga kijken wie taken beter zou 
kunnen uitvoeren als jou om 

samen dichter bij je 
doelen te komen.

week 6

Schrijf op welke doelen je wilt 
behalen.

Breng in kaart wat de 
problemen van jouw 

klanten zijn.

Schrijf op: Op welke locaties je 
op dit moment klanten 

binnen haalt.

Begin op 1 nieuwe plek, 
manier of locatie om nieuwe 

klanten binnen te halen.

Leer hoe je klanten die je hebt 
ook goed kan behouden.

Lees een boek over het 
aantrekken van 
nieuwe klanten.

Schrijf op welke doelen je wilt 
behalen voor het einde van het 

jaar.

week 7 week 8

week 9 week 10

week 11 week 12
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Breng in kaart wat de 
problemen en uitdagingen zijn 

in jouw bedrijf.

Maak een plan hoe het bedrijf 
verbeterd kan worden.

Ga taken uitbesteden die je 
zelf niet goed kan.

Leer hoe grote bedrijven groot 
zijn geworden.

Lees een boek 
over management.

Schrijf op welke doelen je wilt 
behalen. En maak een actie 

plan om die doelen te behalen.

week 13 week 14

week 15 week 16

week 17 week 18

week 19

Ga bijhouden hoevaak je 
onnodig gestoort wordt 

tijdens je werk.

week 20

Zet je telefoon uit en ga werken  
aan het verbeteren 

van het bedrijf.

week 21

Minimaliseer afleiding 
op je werkplek.

week 22

Ga meer lezen over 
efficienter werken.

week 23

Zoek uit wat de dagelijkse 
routine is van mensen waar je 
tegenop kijkt en die hun leven 

leiden zoals jij dat ook 
zou willen..

week 24

Schrijf op welke doelen
je al behaald hebt dit jaar.
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Zoek iets waar je meer over 
zou willen of moeten leren.

Verander je routine.
Ga elke dag 5 minuten 

besteden aan het leren van iets 
wat belangrijk voor je is.

Maak een lijst met doelen die 
je wilt halen en dingen die je 

wilt leren.

Hang een motiverende quote 
op een plaats die je vaak ziet 
om je te motiveren je routine 

positief te veranderen.

Zoek een manier om jouw hob-
by in je werk te implementeren 

om jezelf een USP 
(unique selling point) te geven.

Schrijf op welke doelen je wilt 
behalen dit jaar.

Streep door welke doelen je 
niet meer verwacht te behalen 
dit jaar. Laat deze gaan en fo-

cus op was je wel gaat 
halen dit jaar.

week 31 week 32

week 33 week 34

week 35 week 36

Breng alle financien zo in kaart 
dat het in 1 oogopslag 

zichtbaar is.

Ga kritisch kijken waar je 
op kan bezuinigen.

Ga de bezuinigen doorvoeren. 

Ga bellen naar energie 
maatschappijen, 

verzekeringen en 
abbonementen waar je al lang 
bij aangesloten bent en vraag 

om kortingen.

Maak een lijst van dingen waar 
je al eerste in wilt investeren.

Ga een boek lezen om meer te 
leren over financiën.

Schrijf op wat het bereiken van 
je doelen jouw zal brengen.

week 25 week 26

week 27 week 28

week 29 week 30
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Bijlage 19 Scheurkalender vragen uitslag



106 Afstuderen_Eva Boonman Exploratie & Proof of Concept 107

[1] timemanagement.nl, 
“Computerogen? Hoe je vermoei-
de ogen kunt voorkomen | Tijd-
winst.com.” https://timemanage-
ment.nl/computerogen/ (accessed 
Nov. 11, 2021).
[2] Vandeweerdt Lotte, “UNI-
VERSITEIT GENT Faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswe-
tenschappen,” 2014.
[3] “De 7 meest gemaakte 
fouten in je marketing | Herken jij 
je in deze valkuil?” https://www.
zakelijksucces.nl/sales-marketing/
de-7-meest-gemaakte-fouten-in-
je-marketing/ (accessed Dec. 14, 
2021).
[4] K. Kharmach, “Andermans 
Zaken 2020 Aflevering 1 Bakkerij 
Laurens - YouTube,” Sep. 2020.
[5] “Zes typen ondernemers | 
IkGaStarten.” https://www.ik-
gastarten.nl/bedrijf-starten/zes-ty-
pen-ondernemers (accessed Feb. 
23, 2022).
[6] “Leefstijlvinder.” https://
app.leefstijlvinder.nl/lifestyles/
inzichtzoekers (accessed Feb. 23, 
2022).
[7] “De ontplooier | Motivac-
tion International.” https://www.
motivaction.nl/zwevend-en-on-
gecategoriseerd/de-ontplooier 
(accessed Feb. 23, 2022).
[8] “Reflectiemodel van 
Gibbs.”
[9] “Kernkwadrant – reflec-
tiesite.” https://reflectiesite.nl/
kernkwadrant/#.Yh4mt-iZNPY 
(accessed Mar. 01, 2022).
[10] “Progressiecirkels – re-
flectiesite.” https://reflectiesite.nl/
progressiecirkels/#.Yh4nT-iZNPY 
(accessed Mar. 01, 2022).

[11] “Wat zeggen ondernemers 
over hun ondernemerscoach?” 
https://entrepreneurscan.com/nl/
blog/ondernemerscoach/ (acces-
sed Feb. 21, 2022).
[12] J. Zuidweg and J. (Chris-
tina J. M. Dijkhuizen, “Vallen, 
opstaan en weer doorgaan : over 
ondernemers in uitdagende tij-
den,” 2013.
[13] J. Martens, J. Francisco, 
and A. Valenzuela, “Hulp voor 
ondernemers in nood,” Maandbl. 
voor Account. en Bedrijfsecon. 
93(3/4) 127-134, vol. 93, no. 
3/4, pp. 127–134, Apr. 2019, doi: 
10.5117/MAB.93.33181.
[14] “Wat zijn de kenmerken 
van een goede coach? Wat doet 
een goede coach?” https://www.
newstart.nl/blog/wat-zijn-de-ken-
merken-van-een-goede-coach/ 
(accessed Feb. 28, 2022).
[15] F. Korthagen and E. Nuij-
ten, “TOP - Op eigen kracht ,” 
Oct. 2015.
[16] M. A. Cohn, B. L. Fred-
rickson, S. L. Brown, J. A. Mikels, 
and A. M. Conway, “Happiness 
Unpacked: Positive Emotions 
Increase Life Satisfaction by Buil-
ding Resilience,” Emotion, vol. 9, 
no. 3, pp. 361–368, Jun. 2009, doi: 
10.1037/A0015952.
[17] C. Slagt et al., “Honours 
opinies 2,” 2019.
[18] R. Meulenberg, “Zelfre-
flectie en introspectie: jezelf op 
een gezonde manier reflecteren.” 
https://ruudmeulenberg.nl/stress/
zelfreflectie-introspectie/ (acces-
sed Feb. 22, 2022).
[19] J. G. Hixon, W. B. Swann, 
and G. Hixon, “When Does 

Introspection Bear Fruit? Self-Re-
flection, Self-Insight, and Inter-
personal Choices,” J. Pers. Soc. 
Psychol., vol. 64, no. 1, pp. 35–43, 
1993.
[20] “Zorgen om iemand - 
GGZ Delfland.” https://www.
ggz-delfland.nl/hulp-en-onder-
steuning/familie-vrienden/zor-
gen-om-iemand/ (accessed Feb. 
28, 2022).
[21] S. En, “EFFECTEN VAN 
PROBLEEM – EN OPLOSSINGS-
GERICHT,” no. September, 2016.
[22] I. K. Berg, Oplossingsge-
richt coachen - Insoo Kim Berg - 
Google Boeken. .
[23] “Worden we echt bijziend 
door beelschermen? - gezondNU,” 
2018. https://gezondnu.nl/gezond-
heid/worden-we-echt-bijziend-
door-beeldschermen/ (accessed 
Feb. 08, 2022).
[24] T. Selker, “Fostering moti-
vation and creativity for computer 
users,” Aug. 05, 2005. https://pdf.
sciencedirectassets.com/272548/
1-s2.0-S1071581905X01318/1-0
rithm=7b7a6ada5b7aa3e275acce
3077sid=44080866362a6545674a
5d0473b0deb1101bgxrqb&type=-
client (accessed Feb. 01, 2022).
[25] “6 veelgemaakte fouten 
bij startups | Ikgastarten,” Oct. 18, 
2019. https://www.ikgastarten.
nl/ondernemingsplan/onderne-
mingsplan-maken/6-veelgemaak-
te-fouten-bij-startups (accessed 
Feb. 01, 2022).
[26] “Eigen Bedrijf Starten: 10 
meest gemaakte Fouten.” https://
www.grandlife.nl/meest-gemaak-
te-fouten-eigen-bedrijf-starten/ 
(accessed Feb. 01, 2022).

Bronvermelding
Bronnen

[27] “Welke 5 Fouten Maken 
Startende Ondernemers?” https://
stefansmits.nl/welke-5-fouten-ma-
ken-startende-ondernemers/ 
(accessed Feb. 01, 2022).
[28] “Je eigen bedrijf starten: 4 
veelgemaakte fouten - Brandio®.” 
https://www.brandio.nl/eigen-be-
drijf-starten-veelgemaakte-fouten/ 
(accessed Feb. 01, 2022).
[29] “3 belemmeringen om tot 
actie te komen - No Nonsan-
cy.” https://www.nononsancy.
nl/inspiratie/3-belemmerin-
gen-om-tot-actie-te-komen/ 
(accessed May 06, 2022).
[30] “62 vragen om jezelf 
pas écht beter te leren kennen. 
- Eigenhandig Vooruit.” htt-
ps://www.eigenhandigvooruit.
nl/2016/12/29/62-vragen-om-
echt-beter-leren-kennen/ (acces-
sed Feb. 28, 2022).
[31] “25 prikkelende onderne-
mersvragen om je voor te bereiden 
op 2018.” https://inspirationfac-
tory.nl/25ondernemersvragen/ 
(accessed Feb. 28, 2022).


