
1DURF KEUZES TE MAKEN
Ondernemen in het algemeen is durven. Durven 
springen en keuzes maken. Een richting uitgaan, 
beslissen wat je nu wel of niet meer gaat doen. 
En hoe je het gaat doen. Dit helpt je om focus te 
creëren waardoor je niet alles telkens in vraag stelt. 
Een heldere strategie, visie en aanpak is essentieel 
in elke onderneming. Het middel om elke idee in de 
toekomst op af te toetsen.

Vooraleer je je keuze maakt, neem je best enkele 
zaken in rekening. ‘Ga ik genoeg verdienen? Is 
mijn idee of concept praktisch haalbaar? Is er 
regelgeving of wetgeving waarvan ik op de hoogte 
moet zijn? Zijn er veiligheidsrisico’s?’

Om beslissingen te kunnen nemen, zal je dus 
wel wat onderzoek moeten doen. Schakel gerust 
experts in om berekende risico’s te nemen.

Eens je je keuze gemaakt hebt, ga er dan volledig 
voor!

2ONDERSCHEID JE BEDRIJF VAN JE 
CONCURENTEN 
Eerst en vooral. Zorg dat je USP’s helder staan. Je 
USP’s, ofwel je unique selling points, zijn die unieke 
waarden in je bedrijf die je onderscheiden van een 
concullega. Maak ze zo concreet en eenvoudig 
mogelijk, zodat je klant weet wat hij of zij van jou mag 
verwachten, waarom ze voor jou moeten kiezen.  
Bijvoorbeeld “Een goeie naservice” is te algemeen. 
“Een persoonlijk adviseur die je bouwproces opvolgt 
van A tot Z”, is dan weer veel concreter en helderder.

Een vlotte communicatie en opvolging van je 
klanten is alvast een eerste goeie stap in de richting. 
Heel wat bouwbedrijven worstelen hier vaak mee. 
Nochtans zorgt een professionele communicatie 
en klantbeleving ervoor dat je een tevreden klant 
achterlaat. En die willen we allemaal. Het zijn zij die 

jouw bedrijf aanraden bij andere potentiële klanten. 
Vraag hen zeker om een review over je bedrijf op je 
social media of Google Mijn Bedrijf te plaatsen.

Daarnaast is het ontzettend belangrijk dat je bedrijf 
niet stilstaat. Innoveer! Zet stappen vooruit, evolueer, 
zorg dat je mee bent met nieuwe ontwikkelingen. 

Door ook te innoveren in de manier waarop je werkt, 
maak je dat je bedrijf er uitspringt. En dit hoeft 
geen massa’s geld te kosten. Gebruik bijvoorbeeld 
drones voor inspecties, camera’s om opmetingen 
te doen, … Dit heeft niet enkel een positieve impact 
op het beeld dat je klant van je heeft, maar ook nog 
eens verderop in je bouwproces. Dat veel sneller en 
vlotter zal verlopen. Een win-win op alle vlakken.

Ondernemen in de bouw, da’s durven. Dat is elke dag de situatie inschatten en opties afwegen, 
vooraleer je beslist. Wat maakt jouw bedrijf uniek? Hoe enthousiasmeer je je personeel en trek 
je nieuwe krachten gemakkelijker aan? Hoe zorg je dat je prijszetting correct is? Hoe verruim je je 
markt, zonder dat jij of je bedrijf verzuipt? Hoe word je een topondernemer in jouw bouwbedrijf?...

Tijdens Succes@Bouw, het inspiratiefestival voor enthousiaste bouwprofessionals, gaven onze 
experts je 10 concrete tips om succesvol te ondernemen in de bouw. Om van je bouwbedrijf een 
geoliede machine te maken. En van jezelf een topondernemer.

We lijsten nog eens alles netjes voor je op.

10 TIPS OM SUCCESVOL TE ZIJN ALS  BOUWONDERNEMER



5VERRUIM JE MARKT EN SLIJP JE 
BUSINESSMODEL BIJ
Het is aangeraden om je markt te verruimen en zo 
nieuwe klanten aan te spreken. In de bouw heb je 
daarvoor heel wat opties. Zo kan je rechtstreeks 
voor je klant werken, maar ook in onderaanneming 
voor een hoofdaannemer. Of via een architect die 
je bij klanten voorstelt. Daarnaast kan je ook voor 
diverse typen klanten werken: particulieren (B2C), 
bedrijven (B2B) of overheden (B2G). 

Overheidsopdrachten worden steeds populairder 
bij bouwbedrijven. En ja, ook als zelfstandige kan je 
werken voor overheden. Dit biedt heel wat voordelen. 
Het vergt wel wat verplichtingen waar je aan moet 
voldoen, maar overheden zorgen er meer en meer 
voor dat overheidsopdrachten toegankelijker worden 
voor alle groottes van bouwbedrijven. En dat is een 
goeie zaak. 

Al eens nagedacht om je producten via een webshop 
te verkopen? Of je diensten als een “as a service”-
model (SaaS) aan te bieden. Een dienstenmodel 

waarbij je meer met een abonnementsformule werkt. 
Je verkoopt dan bijvoorbeeld geen warmtepomp, 
maar maandelijks het gebruik van de warmtepomp. 
Net zoals Netflix en Spotify je films en muziek per 
maand verkopen. 

Wat je ook kiest, hou er zeker rekening mee dat het 
een impact heeft op je businessmodel. Werk je 
bijvoorbeeld voor een overheid? Dan mag je zeker 
zijn dat je betaald wordt, maar het kan wel tot 90 
dagen duren vooraleer het geld op je rekening 
staat. Kies je voor een “as a service”-model, dan 
heb je terugkerende inkomsten waar je zeker van 
bent, maar meer verspreid doorheen het jaar.

Bekijk dus zeker met je accountant wat voor jouw 
bedrijf haalbaar is. Je boekhouder helpt je een 
financiële analyse en haalbaarheid te maken. Let 
ook op de juridische elementen en verplichtingen, 
waar je Bouwunie-expert je zeker in kan adviseren.

Wil je aan de slag voor de overheid? Hoor dan eens 
bij de Bouwunie Erkenningsdienst hoe dit werkt.

4ONDERNEMEN IS OPTIMALISEREN EN 
BIJSTUREN
Ondernemen is een continu proces. Af en toe moet 
je echt de tijd nemen om na te gaan of je goed bezig 
bent. Of sommige zaken niet efficiënter kunnen. 
Data en cijfers zijn zeker van belang. Meten is weten. 
En zo kan je tijdig bijsturen.  

Al klinkt dat simpeler dan het is, want hoe vaak kijk 
je of je op koers ligt en op welke informatie let je? Je 
kiest best een vast moment van de dag of de week 
waarop je bepaalde data of cijfers bekijkt. En kies 
een paar eenvoudige indicatoren bijvoorbeeld op 
het gebied van geld, wat je met je accountant kan 
bekijken, maar ook op vlak van klanttevredenheid, 
kwaliteit en ontwikkelingen. Kies die zaken die bij 
jouw bedrijf en jouw doelen passen.

Belangrijk om weten, is dat er heel wat tools, 
toepassingen, software en technieken zijn die je 
daarbij kunnen helpen. 

Denk ook eens met “gezond boerenverstand” na 
waar je aanpassingen kan doen in je planning, 
je proces, in je camionette of je werf. Want, hoe 
vaak rij je niet terug naar je magazijn omdat je 
iets vergeten bent? Gebeurt er dubbel werk in 
je bedrijf? … Simpele veranderingen kunnen een 
enorme impact hebben. Door ‘lean’ te werken en te 
bouwen vermijd je heel wat fouten en bespaar je 
op faalkosten. Je processen worden verbeterd. En 
je behaalt met minder moeite en middelen meer 
resultaat. 

Meer info over wat ‘lean’ exact voor jouw bedrijf 
betekent, lees je in dit Bouwnieuws artikel. 

3MAAK DAT JE KOSTENANALYSE EN 
PRIJSSTRATEGIE OP PUNT STAAT
Een goede kostprijsberekening is de kern van een 
financieel gezonde onderneming. Het is de basis 
om succesvol te zijn als ondernemer, om te kunnen 
groeien.  

Om een goede kostprijsberekening uit te voeren, 
heb je betrouwbare bedrijfsgegevens nodig en 
realistische rendementsnormen. Dat is niet altijd 
evident, zeker niet voor jonge ondernemers. Dan is 
de verleiding groot om je prijs te bepalen in functie 
van je concurrenten. Maar dat is niet zo’n goed idee. 
Pas als je weet wat de echte kostprijs is van je werk, 
weet je wanneer je winst maakt en wanneer niet. 
Pas dan kan je voor elke klant de juiste kostprijs en 
de juiste verkoopprijs bepalen.

Hou daarbij rekening met alle kosten. Ook diegene die 
vaak over het hoofd worden gezien. Je verzekeringen, 
je sociale lasten, je marketing, je investeringen, je 

energiekosten, … Al deze elementen verwerk je in je 
kostprijsberekening. 

In de loop en zeker op het einde van een project is 
het essentieel om na te rekenen of je effectief winst 
gaat maken op dat project. Hierdoor krijg je nog 
een beter zicht op je eerste kostprijsberekening, en 
kan je bijsturen waar nodig, ook voor je toekomstige 
projecten.

Om dit allemaal vlot en eenvoudig bij te houden, 
raden we je aan de juiste bouwsoftware te gebruiken. 
Een degelijk en professioneel calculatieprogramma 
biedt je heel wat voordelen. Een helder overzicht, 
snellere berekeningen, perfecte opvolging van je 
projecten, … Je bespaart hierdoor heel wat tijd.  En je 
weet niet alleen hoeveel geld er buiten, maar vooral 
hoeveel geld binnen komt. 

Op www.bouwunie.be/software vind je heel wat 
mogelijke softwaretoepassingen voor je bouwbedrijf.

https://www.bouwunie.be/nl/content/Erkenningen
https://www.bouwunie.be/nl/document/LEAN-voordelen 
https://www.bouwunie.be/nl/software


8INVESTEER NIET ENKEL IN JE BEDRIJF, 
MAAR OOK IN JE MEDEWERKERS - 
EMPLOYER BRANDING TOEVOEGEN
In tijden van een krappe arbeidsmarkt is investeren 
in je eigen medewerkers een “no- brainer”. Je 
wil koste wat kost vermijden dat je medewerkers 
andere oorden opzoeken. Uiteraard verloon je hen 
meer dan goed en correct. En zorg je dat ze elk jaar 
een nieuwe opleiding volgen. Maar het is net dat 
extraatje dat hen bindt aan je bedrijf. 

Samen voor een goed doel iets organiseren, helpt 
alvast. Of je beloont hen met een leuke teambuilding 
of een onverwachte traktatie wanneer een project 
binnen de tijd is afgewerkt. 

Wat je doet, maakt op zich niet uit. Zo lang je het 
maar oprecht meent. Authentiek en oprecht zijn 
is niet enkel in je marketing belangrijk, ook in de 

communicatie met je medewerkers is dit cruciaal. 
Zorg er dus voor dat je een bedrijfscultuur creëert 
waarin alles bespreekbaar is. De mening van 
je arbeiders en bedienden is evenveel waard 
als je eigen mening. Zij staan dagelijks op de 
werf, en hebben mogelijks ideeën waar jij nog 
niet aan dacht. Door ze nauw te betrekken in 
je bedrijfsprocessen voelen ze zich nog meer 
gewaardeerd. Misschien ontstaan er zo wel kansen 
om bepaalde medewerkers te laten doorgroeien?

Een positieve, open en authentieke bedrijfscultuur 
is ook aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers. De 
impact van een goede employer branding is niet te 
onderschatten op dat vlak.

Meer weten over employer branding? Lees dan 
het Bouwnieuws-interview met Eveline Schollaert, 
professor HRM aan de UGent.  “Employer branding 
als ultieme wapen in de Strijd om Talent?”

7HECHT BELANG AAN DUURZAAMHEID 
EN SOCIAAL ENGAGEMENT
Duurzaamheid en de bouwsector gaan hand in 
hand. Dat is wel duidelijk. Heel wat van je klanten 
hebben dan ook oog voor hoe jij als bedrijf hiermee 
omgaat. Wat doe jij bijvoorbeeld met je afval op de 
werf? Hopelijk sorteer en recycleer je het! En zorg je 
dat er geen werfafval wegwaait op de openbare 
weg of in de voortuinen van de buren?

Duurzaam werken zit hem niet enkel in je afval, 
maar ook in de materialen die je gebruikt, en de 
manier waarop je die materialen verwerkt. Circulair 
bouwen is geen hype! De komende jaren zal het 
belangrijker worden dat woningen even eenvoudig 
opgebouwd als gedemonteerd kunnen worden. 
Zodat de materialen gerecupereerd en hergebruikt 
kunnen worden. Ben jij al mee? Dan heb je sowieso 

een streep voor. Je zal merken dat het niet veel 
afwijkt van wat je als kind gewoon was met je LEGO.

Aangezien je als bouwbedrijf ook vaak lokaal werkt, 
is sociaal engagement ontzettend belangrijk. 
Een financiële ondersteuning van een goed doel 
is een stap in de goede richting. Maar denk eens 
na wat je met je bedrijf zelf kan doen. Help jij bij 
een lokale inzamelactie? Ondersteun je actief de 
lokale sportclub? Of schakel je je medewerkers 
in om samen een actie op poten te zetten ten 
voordele van zo’n goed doel? Niet enkel goed voor 
het goede doel. Het zal ook je medewerkers meer 
verbinden met je bedrijf. Samen je engageren voor 
de gemeenschap, er is niets dat een warmer gevoel 
geeft.

6MAAK VAN JE ONDERNEMING EEN 
MERK
Je USP’s zette je op papier (zie Tip 2), je keuze is 
gemaakt. Nu is het zaak om je marketing op punt 
te zetten. Zodra je klanten je bedrijfsnaam aan 
positieve gevoelens koppelen, kan je spreken van je 
merknaam.

Uiteraard denk je dan snel aan sociale media, 
wat de meest eenvoudige manier is om je klanten 
een inkijk te geven in je bedrijf. Maar je marketing 
is veel meer dan dat. Doe mee aan beurzen en 
ontwikkel interessante acties. Plaats advertenties 
in (lokale) bladen of kranten. Sponsor activiteiten 

of organisaties in je buurt. Creëer een handige 
website waar je ook tips geeft aan je klanten. Maak 
dat je bedrijfskleding en camionettes tiptop in orde 
zijn. Het lijstje met mogelijkheden is lang.

Vergeet vooral niet dat in de bouwsector mond-
aan-mond reclame nog altijd met stip op één 
staat. Je huidige klanten zijn dan ook je beste 
marketinginstrument. Vraag om een review, nodig 
hen uit op speciale events, … Zij zijn de influencers 
voor je merk.

Zorg er alleszins voor dat in alle communicatie die 
je voert je boodschap simpel is. Keep it simple, is 
dan ook essentieel. Eén boodschap, herkenbaar en 
consequent waarin je je USP’s verder uitspeelt.

https://www.bouwunie.be/nl/news/employerbranding
https://www.bouwunie.be/nl/news/employerbranding
https://www.bouwunie.be/nl/news/employerbranding


Heb je nog vragen over onze 10 tips om succesvol te ondernemen? Ben je op zoek naar een 
geschikte gesprekspartner? Wil je je plannen aftoetsen met een expert? Laat het ons dan weten 
via info@bouwunie.be of 02 588 11 00.

Succes@Bouw, het inspiratiefestival voor trotse bouwprofessionals, is een initiatief van Bouwunie. 
En was enkel mogelijk met de steun van al onze partners in ondernemen.

10HET GAAT NIET ALLEEN OM WAT JE 
KENT, MAAR WIE JE KENT
Als bouwondernemer ben je een krak in je vak. 
Jammer genoeg kan je niet alles weten. Daarom is 
het belangrijk dat je op tijd de hulp of de kennis van 
anderen inschakelt. We haalden het al een aantal 
keer aan. Bespreek je plannen met je accountant 
of een andere adviseur. Heb je geen kaas gegeten 
van social media of andere marketing? Schakel 

dan een bureau in. Zit je met een issue vast? Doe 
dan beroep op een expert van Bouwunie.

Het is onmogelijk om als zelfstandige zelf alle 
bordjes uit het Chinese circus in de hoogte te 
houden. Ongetwijfeld ken je in je netwerk heel wat 
bereidwillige mensen om enkele van deze bordjes 
over te nemen. Durf hen om raad te vragen.

9WERKEN, WERKEN, WERKEN, ... IS DAT 
DE JUISTE INSTELLING? 
(INVESTEREN IN JEZELF)
Je bedrijfsprocessen staan op punt. Je marketing 
loopt vlot. Je medewerkers zijn enthousiast! Nu is 
het tijd om aan jezelf te denken. Een goede work-life 
balance is een must voor elke gezonde ondernemer. 
Enkel door er voor te zorgen dat je zelf een gezond 
evenwicht hebt, zal je ook je bedrijf gezond kunnen 
maken. 

Jezelf helemaal overbodig maken in je bedrijf is als 
zelfstandige of in een familiale KMO misschien niet 
weggelegd voor iedereen. Er voor zorgen dat je niet 
nodig bent voor het dagelijkse werk, is een ander 
verhaal. Dit geeft je meer tijd om bezig te zijn met 
andere zaken in je onderneming, je strategie, een 
eventuele overname, je sociaal engagement, … Om 

zo van je bedrijf een nog mooier bedrijf te maken. 

Heb je trouwens al aan later gedacht? Je kan er 
niet vroeg genoeg aan beginnen om te zorgen dat 
je op je “oude dag” ook met een gerust gevoel kan 
leven. Bespreek dus tijdig met je adviseurs hoe je 
je vermogen verder opbouwt. Misschien plan je wel 
ooit de verkoop van je bedrijf? Bekijk dan samen 
met financieel experts hoe je de waarde van je 
onderneming optimaliseert.

Alleszins, werken tot je bij neervalt is niet langer het 
mantra van vele ondernemers. Hard werken hoort 
er uiteraard bij. Maar op tijd en stond even op de 
rem gaan staan en je vrije momenten met familie 
en vrienden echt beleven, doet wonderen.

EEN EXTRA TIP! 
Cédric Dumont sprak in z’n keynote tijdens Succes@
bouw over durven je angsten aan te gaan. Durf te 
falen. Als adventure-preneur ondervindt hij elke dag 
aan de lijve hoe waardevol het is om deze mindset 

te hebben. En wat het is om echt te vertrouwen op 
de mensen met wie je samenwerkt.

Wil je nog meer inzichten van Cedric ontdekken? 
Dan is dit interview met hem een must read voor 
elke ondernemer.

+

mailto:info%40bouwunie.be?subject=
https://www.bouwunie.be/nl/news/CedricDumont
https://www.bouwunie.be/nl/news/CedricDumont

