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Bouw je onderneming! is een werkboek dat starters helpt bij het opbouwen van hun onderneming. Puttend uit
zijn eigen ervaring als succesvol ondernemer en ondernemersondersteuner, zet Pieter van der Kaaij op heldere
en toegankelijke wijze uiteen wat er komt kijken bij het starten en succesvol maken van een onderneming. De
vele oefeningen helpen de lezer noodzakelijke beslissingen te nemen, waardoor hij aan het einde van het boek
een duidelijk plan heeft van hoe zijn onderneming eruit gaat zien. Als rode draad zit in het boek de metafoor
van het bouwen van een gebouw verweven. Zowel het bouwen van een gebouw als het bouwen van een
onderneming zijn stap-voor-stap processen. Het begint met een idee. Dat idee wordt concreet gemaakt
gedurende de bouw. Bij beide processen houd je het eindresultaat voor ogen. Daar werk je naartoe. Het
bouwen begint in het eerste hoofdstuk met het initiatief. Je hebt het plan opgevat om een onderneming te
starten, maar hoe gaat die eruitzien? De lezer wordt geprikkeld om na te denken over wat hij wil in zijn leven,
hoe zijn ideale werkdag eruitziet, wat hij wil bereiken met zijn onderneming en wat zijn beweegredenen zijn
om een eigen bedrijf te beginnen. In de rest van het boek krijgt het ondernemersplan steeds meer vorm. De
lezer formuleert een missie, wat hem helpt zijn idealen voor ogen te houden en helder te houden welke dienst
of product hij wil leveren. Hij leert zijn meest waarschijnlijke koper vast te stellen en krijgt inzicht in hoe dat
doelpubliek het beste te bereiken is. Aan de hand van rekenvoorbeelden leert hij stapsgewijs zijn uurtarief
bepalen. Verder leert de lezer zijn onderneming in te delen in functies, taken en procedures en krijgt hij tools

voor voeren van een goede administratie. In 11 stappen wordt uitgelegd hoe je een begroting maakt. Door
het maken van alle opdrachten heeft de lezer aan het eind van het boek een concreet ondernemersplan
waarmee hij aan de slag kan. Hij weet wat hij wil gaan doen en hoe hij dat gaat aanpakken. Hij is volledig
voorbereid om succesvol te starten.

