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Day for Change Actie - Ondernemen met een microkrediet

De Day for Change Actie is een uitdaging voor jou en je groepje om te leren hoe 
je een bedrijf opzet en dit ook echt uit te voeren. Je doet dit in eerste instantie 
niet voor jezelf. De winst die jullie maken gaat via Day for Change naar 
projecten in ontwikkelingslanden. Maar als je er een succes van weet te maken, 
kan je jouw bedrijf ook na de Day for Change Actie voortzetten. Door mee te 
doen aan de Day for Change Actie ontdek jij misschien wel dat je een geboren 
ondernemer bent, heel goed in communicatie of een ‘wizard’ met cijfers. 

Planning

In overleg met de school is een planning voor de Day for Change Actie 
afgesproken. Jouw docent zal je hierover informeren. Tijdens het project zijn er 
klassikale lessen maar jullie zullen vooral zelf aan de slag gaan. Deze werkmap 
helpt je daarbij op weg.

Je vindt hier informatie over wat microkrediet en inclusive finance is en voor 
welk project jullie geld gaan verdienen. Ook zijn er werkbladen die je gaan 
helpen bij het opzetten van je eigen bedrijf. Achterin staat bovendien een 
handige begrippenlijst.

Wij wensen jullie veel succes!

Het team van Day for Change.

PS We willen jullie nu vast uitnodigen jullie bedrijf in te sturen voor de Day  
for Change Verkiezing. Op onze website lees je alles over hoe je dat kan doen. 
Misschien worden jullie wel de Microkrediet Ondernemers van dit jaar!
www.dayforchange.nl/de-day-change-verkiezing

Day for Change wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de Rabobank Foundation en diverse lokale Rabobanken.  
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http://dayforchange.nl/de-day-change-verkiezing-2017/
http://www.facebook.com/dayforchange
http://www.instagram.com/day_for_change
http://www.dayforchange.nl
https://www.youtube.com/user/dayforchange
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Per land en regio kunnen de vormen en hoogte van een microkrediet erg 
verschillen. Dit komt doordat microfinancieringsbanken goed kijken naar wat er 
aan de hand is in hun land en omgeving. Het leven in Kibera in Kenia, een van de 
grootste sloppenwijken ter wereld, is bijvoorbeeld heel anders dan het leven op 
het platteland van India. Er zijn verschillende soorten leningen zoals een groeps-
lening of een individuele lening. Afhankelijk van de omstandigheden waarin de 
persoon die het microkrediet krijgt leeft, wordt bepaald wat het beste bij hem/ 
haar past. 

Een voorbeeld uit de praktijk: 

Een groep vrouwen in Gawu (Kenia) heeft bijvoorbeeld een groepslening 
afgesloten om een machine te kopen voor hun pindakaasproductie. Door deze 
aanschaf kunnen ze nu 180 potjes pindakaas per maand maken in plaats van de 
30 potjes die ze maakten toen ze dat nog met de hand met een stamper deden. 
Ze hebben nu meer zekerheid, omdat ze elkaar kunnen helpen en opvangen als 
een groepslid niet genoeg geld heeft om de lening af te lossen.

1. Wat zouden de voordelen kunnen zijn van een groepslening? 

Maar ook in hun eentje kunnen mensen het ver schoppen met een microkrediet.

Een voorbeeld uit de praktijk: 

Norma Cruz uit Nicaragua begon met een geïmproviseerd stalletje voor haar 
huis waar ze traditioneel eten verkocht. Mensen vonden het zo lekker dat ze 
binnen de kortste keren bekend was en wilde uitbreiden. Met behulp van een 
microkrediet werd dat mogelijk gemaakt. Nu is ze eigenaar van een aantal 
restaurants en zelfs van een hotel!

Werkblad 2

Verschillen in microfinanciering 

Day for Change wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de Rabobank Foundation en diverse lokale Rabobanken.  
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http://www.facebook.com/dayforchange
http://www.instagram.com/day_for_change
http://www.dayforchange.nl
https://www.youtube.com/user/dayforchange
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Day for Change wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de Rabobank Foundation en diverse lokale Rabobanken.  
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 Je kan hier een korte video bekijken over het  
project Aflatoun in Senegal.

Lees alles over de projecten die Day for Change dit schooljaar steunt op 
www.dayforchange.nl/projecten

De projecten die Day for Change steunt

Day for Change steunt daarom vooral projecten in ontwikkelingslanden 
die gericht zijn op:

• Financiële educatie en het versterken van ondernemerschaps-
 vaardigheden van kinderen, jongeren, vrouwen en kleine boeren;
• Het vergroten van de toegang tot een breed scala aan financiële  
 diensten. Met name spaarmogelijkheden, maar ook korte- en lange  
 termijn kredieten, verzekeringen, elektronische betalingen (zoals 
 mobiel bankieren) en dergelijke.

Day for Change ondersteunt zorgvuldig gekozen projecten door middel 
van donaties. Hierbij werken we samen met Nederlandse partners die 
over een uitgebreid netwerk in ontwikkelingslanden beschikken, zoals de 
Rabobank Foundation en Lend-a-Hand.
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http://www.facebook.com/dayforchange
http://www.instagram.com/day_for_change
http://www.dayforchange.nl
https://www.youtube.com/user/dayforchange
http://dayforchange.nl/projecten/
https://www.youtube.com/watch?v=s14TQqLLggQ
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Day for Change wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de Rabobank Foundation en diverse lokale Rabobanken.  

Tijd om te starten met ondernemen … 

Ondernemen? Wat is dat?
Heb je weleens spulletjes verkocht op Koningsdag of ga je weleens klusjes 
doen voor de buurvrouw? Dan ben je eigenlijk al aan het ondernemen. 
Als ondernemer biedt je iets aan waar mensen geld voor willen betalen. 
Dat kunnen bijvoorbeeld koekjes zijn, auto’s of kleding. Dat noemen we 
producten. Het kan ook zijn dat iemand iets kan of weet waar andere 
mensen graag geld voor betalen, dat noemen we een dienst. De schoen-
maker, de fietsenmaker of iemand die een reclamebureau heeft verkoopt 
een dienst.

Maatschappelijk verantwoord of Sociaal Ondernemen
Een ondernemer wil natuurlijk graag geld verdienen, maar steeds meer 
ondernemers willen ook graag iets doen om de wereld een beetje beter 
te maken. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord ondernemen of 
sociaal ondernemen. Sociale ondernemers denken niet alleen na over de 
winst (profit) maar ook over hoe hun werk invloed heeft op mensen
 (people) en het milieu (planet).

Voordat jullie aan de slag gaan om te bedenken wat voor product of dienst 
jullie in de markt willen gaan zetten is een hele belangrijke vraag: 
 

“Wat voor ondernemer wil ik zijn?”

Ga je puur voor de winst? Of wil je graag iets bijdragen aan je omgeving of 
misschien zelfs een maatschappelijk probleem oplossen? Steeds meer 
succesvolle ondernemers vinden dat het ook hun verantwoordelijkheid is 
om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke vraagstukken. 

WWW

https://www.youtube.com/user/dayforchange
http://www.facebook.com/dayforchange
http://www.instagram.com/day_for_change
http://www.dayforchange.nl
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Day for Change wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de Rabobank Foundation en diverse lokale Rabobanken.  
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Het ondernemingsplan

Als startende ondernemer kun je niet om het schrijven van een 
ondernemersplan heen. Het is de basis van jullie bedrijf.  
Een ondernemersplan geeft inzicht in wie jullie zijn en in het product 
dat - of de dienst die jullie gaan aanbieden. Is het haalbaar wat jullie willen? 
Willen mensen dit product kopen? Wat zijn de kosten die erbij komen 
kijken? En zijn jullie zelf enthousiast over het plan?

Een ondernemersplan bestaat uit een aantal onderdelen:

1. De Ondernemers. 
Wie zijn jullie? Wat voor soort ondernemers zijn jullie? 

2. De Onderneming: 
Het idee!

3. De Markt: 
Voor wie is jullie product of dienst bedoelt – de doelgroep en wie zijn de 
concurrenten? Binnen dit onderdeel is ook ruimte voor een markt-
onderzoek: hebben mensen interesse in jullie product en wat willen zij 
ervoor betalen?

4. Marketingplan: 
Product/Dienst, Prijs, Plaats, Promotie en Personeel & Samenwerken

5. Financieel plan. 
Wat zijn jullie kosten, hoeveel moet je van alles inkopen en wat gaat dat 
uiteindelijk aan winst opleveren? 

Hieronder gaan jullie je eigen ondernemersplan maken door de werk-
bladen in te vullen. Voordat je de werkbladen gaat invullen kan je ook 
eerst je ideeën uitwerken met het business-canvasmodel in bijlage 4.

21

http://www.facebook.com/dayforchange
http://www.instagram.com/day_for_change
http://www.dayforchange.nl
https://www.youtube.com/user/dayforchange
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1. Doe een klein onderzoekje onder jullie doelgroep. 

Dat kan telefonisch, via mail of live. Vertel eerst wat jullie willen gaan verkopen. 
Stel je toekomstige klanten dan enkele vragen over jullie idee. Maak zelf een 
vragenlijst: als je bijvoorbeeld telefoonhoesjes wil gaan verkopen kan je de 
toekomstige klanten vragen welke hoesjes zij leuk vinden. Leer of kunststof? 
Met een patroon of effen? 

Met onderstaande vragen helpen we je vast een beetje op weg.
a. Heeft u behoefte aan dit product/deze dienst? 

b. Waarom wel of niet?

c. Hoeveel zou u ervoor willen betalen? 

d. Hoe kunnen we ons product/onze dienst verder verbeteren? 

e. Heeft u nog andere tips voor ons? 

2. Bekijk samen de antwoorden die jullie hebben gekregen.  

Is er aanleiding om iets aan jullie product of dienst te veranderen? Ziet de doel-
groep jullie idee helemaal niet zitten of willen mensen veel minder betalen dan 
jullie verwachtten? Bedenk dan iets nieuws en doe opnieuw marktonderzoek.

Aantekeningen 

Werkblad 7

Day for Change wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de Rabobank Foundation en diverse lokale Rabobanken.  
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Het ondernemingsplan 
Marktonderzoek

http://www.facebook.com/dayforchange
http://www.instagram.com/day_for_change
http://www.dayforchange.nl
https://www.youtube.com/user/dayforchange
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1 e. Personeel: 
Op werkblad 1 hebben jullie nagedacht over waar iedereen goed in is, of misschien 
juist niet zo goed. Nu kan je afspreken wie welke taak krijgt in jullie bedrijf. Je kan 
denken aan de volgende taken:

 9 Directeur (CEO, houdt het overzicht in de gaten), 
 9 Penningmeester (CFO, financiën), 
 9 Marketing/communicatie en/of ICT-er (promotie), 
 9 Logistiek en organisatie (plaats), 
 9 Afdeling inkoop/verkoop (prijs), 
 9 Afdeling productie (productontwikkeling en -realisatie) 

Die taakverdeling betekent natuurlijk niet, dat de boekhouder alleen maar het 
geld bewaakt en dat de productie bijvoorbeeld alle taarten moet gaan bakken. 
Het betekent wel dat jij speciale aandacht geeft aan jouw taak en zorgt dat de 
anderen in jullie bedrijf weten wat ze moeten doen. Jullie hebben samen een bedrijf 
en zullen dus goed moeten samenwerken en overleggen!

Zijn er mensen van buiten jullie groepje, die jullie gaan helpen bij deze onder-

neming? (Gaat één van jullie moeders misschien de taarten bakken?)

Werkblad  8

Day for Change wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de Rabobank Foundation en diverse lokale Rabobanken.  
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