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1. Samenvatting
Dit is het ondernemingsplan van Upwards: een organisatie die draait om werkgeluk. Upwards
is bezig met het ontwikkelen van een mobiele applicatie om magazijnmedewerkers meer te
motiveren en te betrekken bij hun werk. De app maakt gebruik van spelelementen met als
doel de arbeidsproductiviteit van magazijnmedewerkers te laten stijgen.
De klanten van Upwards zijn logistieke organisaties. Voor Upwards hoeft de klant geen
software aan te schaffen. De klant betaalt eenmalig 15 euro per maand per gebruiker voor
onderhoud en beheer van de app. Als installatiekosten vraagt Upwards eenmalig 2.500 euro.
Er is een investering van 150.000 euro nodig om de app van Upwards te bouwen en te
onderhouden. Voor de eerste ronde is er 30.000 euro vereist. In ruil voor dit bedrag krijgt de
investeerder 12 procent van de aandelen. Naar verwachting zal Upwards in vijf jaar totaal
1.140.000 euro winst genereren.
Met de eerste investering kan het prototype van Upwards worden getest. Er is een
samenwerking gerealiseerd met een externe logistieke organisatie. Samen met dit bedrijf kan
gevalideerd worden of de spelelementen binnen het concept daadwerkelijk invloed hebben
op de arbeidsproductiviteit van magazijnmedewerkers.

Ondernemingsplan - Pagina 2
upwardsapp.com

2. De ondernemer
2.1 Persoonlijke gegevens
Algemene gegevens
Ondernemer 1
Naam:
Adres:

Floris Meulensteen
Gegevens niet beschikbaar via website download

Woonplaats:

Gegevens niet beschikbaar via website download

Telefoonnummer:

Gegevens niet beschikbaar via website download

E-mail:
Geboorteplaats:

floris@upwardsapp.com
Gegevens niet beschikbaar via website download

Ondernemer 2
Naam:
Adres:

Andy Wang
Gegevens niet beschikbaar via website download

Woonplaats:

Gegevens niet beschikbaar via website download

Telefoonnummer:

Gegevens niet beschikbaar via website download

E-mail:
Geboorteplaats:

andy@upwardsapp.com
Gegevens niet beschikbaar via website download

Ondernemer 3
Naam:

Gegevens niet beschikbaar via website download

Adres:

Gegevens niet beschikbaar via website download

Woonplaats:

Gegevens niet beschikbaar via website download

Telefoonnummer:

Gegevens niet beschikbaar via website download

E-mail:
Geboorteplaats:

sem@upwardsapp.com
Gegevens niet beschikbaar via website download

Ondernemer 4
Naam:

Gegevens niet beschikbaar via website download

Adres:

Gegevens niet beschikbaar via website download

Woonplaats:

Gegevens niet beschikbaar via website download

Telefoonnummer:

Gegevens niet beschikbaar via website download

E-mail:
Geboorteplaats:

jorian@upwardsapp.com
Gegevens niet beschikbaar via website download
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Ondernemer 5
Naam:

Gegevens niet beschikbaar via website download

Adres:

Gegevens niet beschikbaar via website download

Woonplaats:

Gegevens niet beschikbaar via website download

Telefoonnummer:

Gegevens niet beschikbaar via website download

E-mail:
Geboorteplaats:

bas@upwardsapp.com
Gegevens niet beschikbaar via website download

Ondernemer 6
Naam:

Gegevens niet beschikbaar via website download

Adres:

Gegevens niet beschikbaar via website download

Woonplaats:

Gegevens niet beschikbaar via website download

Telefoonnummer:

Gegevens niet beschikbaar via website download

E-mail:
Geboorteplaats:

mitchel@upwardsapp.com
Gegevens niet beschikbaar via website download

Opleidingen
Ondernemer 1: Floris Meulensteen
Hoger onderwijs
Fontys Hogeschool, Commerciële Economie Digital Business Concepts, 2015-heden
Avans Hogeschool, Bedrijfskunde Management, Economie en Recht, 2014-2015
Summa College, Assistent-Accountant, 2011-2014
Middelbaar onderwijs
Varendonck College, Theoretische VMBO (Economie & Maatschappij), 2007-2011
Ondernemer 2: Andy Wang
Hoger onderwijs
Fontys Hogeschool, Toegepaste Wiskunde, 2014-heden
Technische Universiteit Eindhoven, Technische wiskunde, 2012-2014
Universiteit Utrecht, Wiskunde, 2011-2011
Middelbaar onderwijs
Valuas College, VWO (Natuur en Gezondheid), 2004-2011
Ondernemer 3: Sem Michiels
Hoger onderwijs
Fontys Hogeschool, Industrieel Product Ontwerpen, 2017-heden
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Middelbaar onderwijs
Valuas College, HAVO (Natuur en Techniek), 2012-2017
Ondernemer 4: Jorian van Es
Hoger onderwijs
Avans Hogeschool, Communicatie en Multimedia Design, 2014-heden
Middelbaar onderwijs
Markland College, HAVO (Natuur en Techniek), 2009-2014
Ondernemer 5: Bas de Korte
Hoger onderwijs
Fontys Hogeschool, Technische Bedrijfskunde, 2015-huidig
Fontys Hogeschool, Leraar middelbaar onderwijs Economie, 2016-2016
Avans Hogeschool, Technische Bedrijfskunde, 2014-2015
Middelbaar onderwijs
Rythovius college, HAVO (Natuur en Techniek) 2009-2014
Ondernemer 6: Mitchel van Zelst
Hoger onderwijs
Fontys Hogeschool, Commerciële Economie Digital Business Concepts, 2016-heden
Scholengemeenschap De Rooi Pannen, MBO, Ondernemerschap, 2008-2013
Middelbaar onderwijs
Scholengemeenschap De Rooi Pannen, VMBO-TL (Handel), 2004-2008

Werkervaringen
Ondernemer 1: Floris Meulensteen
Gastheer bij Coolblue, 07.2018 - heden
Promoter bij Opvallers, 08.2015 – 11.2018
Stagiair bij Gerrekens Accountants, 02.2014 - 06.2014
Bedrijfsadministrateur bij Europe Metals, 01.2013 - 07.2013
Stagiair bij Europe Metals, 07.2012 - 01.2013
Oprichter bij BecomeMafia.com, 08.2010 - 05.2013
Ondernemer 2: Andy Wang
Stagiair bij MarketRedesign, 02.2017 - 07.2017
Stagiair bij CBS, 02.2016 - 07.2016
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Ondernemer 3: Sem Michiels
Logistiek medewerker bij Maatschap Michiels-Theeuwen, 2009 – heden
Ondernemer 4: Jorian van Es
Logistiek medewerker bij DSV Multi-Channel Fulfilment, 2018 - heden
Logistiek medewerker bij S&H Product Fulfiment, 2014 - 2018
Ondernemer 5: Bas de Korte
Koerier bij Hellofresh, 06.2018 - heden
Magazijnmedewerker bij FittinQ, 06.2017 - 05.2018
Koerier bij van Loon, 04.2018 - 06.2018
Afwasser bij Promessa, 06.2016 - 05-2017
Vakkenvuller bij Plus, 2015-2016
Krantenbezorger bij Axender, 2013-2015
Ondernemer 6: Mitchel van Zelst
Bezorger bij New York Pizza, 2012-2013
Ondersteunend begeleider bij Winkelcentrum De Rooi Pannen, 2013-2014
Chef magazijn / Verkoopmedewerker bij Joris Sport B.V., 2014-2016
Logistiek medewerker bij Spar Holding B.V., (begin)2017-(eind)2017
Bezorger bij Beddenplein.nl / Boxspringdeals, 2017-2018
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2.2 Persoonlijke motieven
Ondernemer 1: Floris Meulensteen
Na enkele maanden gewerkt te hebben bij het magazijn in Coolblue, ben ik erachter gekomen
dat het motivatie van het personeel in het magazijn verbeterd kan worden. Door als
receptionist vaak in gesprek met medewerkers, kwam ik erachter dat ze het werk eenvoudig
en niet uitdagend vinden. Daarom lijkt het mij geschikt om door middel van gamification het
werken in het magazijn leuker te maken.
Ondernemer 2: Andy Wang
Ik geloof dat het werk van magazijnmedewerkers erg eentonig is. Hierdoor zie ik
mogelijkheden om de motivatie te verbeteren. Met behulp van gamification wil ik het werk
van magazijnmedewerkers minder eentonig laten aanvoelen.
Ondernemer 3: Sem Michiels
Ik zit al jaren in gaming communities en ben ook bekend met de markt. Dit zou ik graag willen
toepassen met gamification.
Ook leer ik binnen Upwards veel over ondernemerschap waar ik nog schaarse kennis van
heb.
Mijn werk wat ik al jaren doe is eentonig en niet altijd even leuk, daarom hoop ik dit voor
anderen te verhelpen.
Ondernemer 4: Jorian van Es
Ik weet hoe saai het werk kan zijn in de ‘pick and pack’ sector. Hier valt een hoop aan te
veranderen. Het werk kan naar mijn mening een stuk leuker! Een andere hobby van mij is
gaming. Ik ben ervan overtuigd dat je het werk door gaming een leukere plek kan maken. Ik
wil wat ervaring opbouwen in een professionele omgeving in plaats van de schoolbanken.
Ondernemer 5: Bas de Korte
Na een aantal maanden gewerkt te hebben in een magazijn, ben ik tot de conclusie gekomen
dat het werk erg saai en eentonig is. Ik ben van mening dat dit met name komt omdat je niet
echt naar een groter doel toe werkt. Door middel van gamification kan dit verholpen worden
en hoop zo het werk voor de magazijnmedewerkers een stuk leuker te maken.
Ondernemer 6: Mitchel van Zelst
Tijdens het werken in een magazijn vroeg ik mezelf na de eerste dag al af: ‘Hoe ga ik dit
volhouden?’. Het werk in een magazijn is eentonig, saai en niet interactief. Dit zorgde ervoor
dat ik ongemotiveerd raakte. Na herhaaldelijk aangeven aan de leiding werd hier niks mee
gedaan wat resulteerde tot ontslag nemen. Met Upwards willen wij medewerkers blijven
motiveren zodat het niet opvalt dat het werk eentonig en saai is.
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2.3 Persoonlijke kwaliteiten
Ondernemer 1: Floris Meulensteen
Sterke punten

Zwakke punten

Harde werker

Plannen

Gemotiveerd

Discipline

Spontaan
Extravert
Ondernemer 2: Andy Wang

Sterke punten

Zwakke punten

Analytisch

Introvert

Vredelievend

Terughoudend

Punctueel
Geduldig
Ondernemer 3: Sem Michiels

Sterke punten

Zwakke punten

Kritisch

Discipline

Stressbestendig

Terughoudend

Creatief
Rustig

Ondernemingsplan - Pagina 8
upwardsapp.com

Ondernemer 4: Jorian van Es

Sterke punten

Zwakke punten

Speels

Piekerig

Creatief

Concentratie

Kritisch
Discipline
Ondernemer 5: Bas de Korte

Sterke punten

Zwakke punten

Realistisch

Initiatief nemen

Verstandig

Concentratie

Rechtvaardig
Stressbestendig

Ondernemer 6: Mitchel van Zelst

Sterke punten

Zwakke punten

Sociaal

Plannen

Discipline

Kwetsbaar

Praktisch
Initiatief nemen
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2.4 Persoonlijke ambities
Ondernemer 1: Floris Meulensteen
Als ik ervoor kan zorgen dat door Upwards mensen met meer plezier naar hun werk gaan, dan
zou dat mij positieve energie geven. Ik hoop uiteindelijk mijn brood te kunnen verdienen door
ondernemer te zijn en te kunnen werken aan een concept die ik zelf heb gerealiseerd, zoals
bijvoorbeeld Upwards.
Ondernemer 2: Andy Wang
Gamen wordt niet altijd als positief beschouwd. Het is veel meer dan een middagje
doorbrengen met je vrienden, er valt heel veel kennis te halen met het spelen van een spel.
Met Upwards wil ik de imago van games veranderen en mensen laten inzien dat het meer is
dan een simpel tijdsbesteding is.
Ondernemer 3: Sem Michiels
Ik wil mijn steentje bijdragen aan het succesvol maken van deze onderneming. Hier hoop ik
veel mee te krijgen over hoe dit process loopt. Deze kennis hoop ik verder te kunnen
gebruiken op een plek in de gaming industrie.
Ondernemer 4: Jorian van Es
Ik wil ervaring opdoen in de gaming industrie. Ik wil werken aan een leukere wereld door
middel van gamification. Ook wil ik weten hoe het is om deel te nemen aan een startup.
Ondernemer 5: Bas de Korte
Ik wil een succesvolle onderneming neerzetten die continu door kan groeien in verschillende
markten. De enige voorwaarde die ik hier bij heb is dat het niet ten koste gaat van andere
mensen.
Ondernemer 6: Mitchel van Zelst
Ik wil ervoor zorgen dat werk wat wordt beschouwd als eentonig/saai, omgezet wordt in
werk wat men acceptabel vindt om uit te voeren en dit voor een langere periode. Ik vind dat
dit probleem bestreden kan worden met de Upwards applicatie.
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3. De onderneming
3.1 Bedrijfsgegevens
Over ons bedrijf
Handelsnaam

Upwards B.V.

Adres

Luchthavenweg 81, 5657 EA Eindhoven

Telefoonnummer

123456789

Internetadres

www.upwardsapp.com

E-mailadres

info@upwardsapp.com

KvK-nummer

00000000

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Administratiekantoor

Dinkelberg & Kuipers Accountants en Adviseurs

Tarief omzetbelasting

21%

Frequentie ozb

Per kwartaal

Btw-nummer

NL00123456B01

Werkzame personen

6

Benodigde investering

€150.000

Activiteit

Mobiele applicatie met speltechnieken om magazijnmedewerkers
meer te motiveren en te betrekken bij hun werk
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3.2 De visie van de organisatie
Upwards is een organisatie die draait om geluk op de werkvloer. Uit onderzoek blijkt dat
tachtig procent van de mensen ontevreden is over zijn/haar baan. Upwards gelooft dat dit
anders kan. Het is spijtig om een groot gedeelte van je leven te spenderen aan iets waar je
ongelukkig van wordt. Van het leven moet je genieten en dat mag ook zeker op het werk.
Met deze visie is Upwards bezig met het ontwikkelen van een mobiele applicatie. Upwards
wilt spelelementen op de werkvloer toepassen om werknemers gelukkiger te maken. Hoe
kan een gamer zijn tijd voorbij vliegen wanneer hij achter de computer zit, terwijl iemand op
het werk het gevoel heeft dat hij zijn tijd moet uitzitten? Dat vinden wij merkwaardig. Om
deze reden willen wij de fascinerende gamewereld en de ‘echte’ wereld dichter bij elkaar
brengen. En dat met een serieus doel: het vrolijker maken van mensen.
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3.3 De mobiele applicatie
Algemene informatie
Wat is de Upwards app?
De Upwards app is een mobiele applicatie met als doel magazijnmedewerkers meer te
motiveren en te betrekken bij hun werk. De applicatie bevat spelelementen die ervoor
moeten zorgen dat de medewerkers zich meer gewaardeerd voelen op het werk. De app is
gekoppeld aan het systeem dat per magazijnmedewerker bijhoudt hoeveel werkzaamheden
er uitgevoerd worden. Hierdoor kan de Upwards applicatie na implementatie volledig runnen
op het bestaande database van het magazijn.
Hoe wordt de applicatie gebruikt?
De app is ingericht om vlak voor en na werktijd ongeveer één minuut te gebruiken. Vlak voor
werktijd kan de medewerker zijn uitdaging instellen op basis van zijn prestatie die hij
verwacht te leveren. Na werktijd wordt gekeken of de uitdaging behaald is en wordt de
medewerker gecomplimenteerd voor het werk dat hij verricht heeft. Bovendien krijgt de
medewerker Gold en Experience op basis van zijn geleverde prestatie in het magazijn. Gold
kan ingeruild worden voor fysieke beloningen. Door Experience stijgt de medewerker in
Level.
Hoe zorgt Upwards dat mensen de applicatie blijven gebruiken?
De magazijnmedewerker kan enkel Gold verdienen wanneer hij binnen 24 uur na zijn shift de
mobiele applicatie opent. De gebruiker loopt zijn beloning dus mis door de applicatie niet te
gebruiken. Het missen van bijvoorbeeld een gratis tosti in de kantine moet de gebruiker
voldoende stimuleren om de app te openen.
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Storyboard
Hieronder staat visueel weergegeven hoe de mobiele applicatie door de magazijnmedewerker
wordt gebruikt.

Afbeelding 3.3.1: Het storyboard van de Upwards app
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Functionaliteiten
De mobiele applicatie bevat verschillende functionaliteiten. In het Design Document van
Upwards staan de functionaliteiten inclusief beeldmateriaal weergegeven. Hieronder staan de
functionaliteiten in het kort beschreven.
1. Pop-up: Wanneer de gebruiker binnen 24 uur na zijn shift de applicatie opent, dan
verschijnt de pop-up. De essentie van de pop-up is om de magazijnmedewerker een goed
gevoel te geven. De pop-up bevat animaties en geeft op een speelse manier de prestaties van
de gebruiker weer. Daarnaast laat de pop-up zien welke uitdagingen, doelen en trofeeën
behaald zijn.
2. Uitdagingen: Met Uitdagingen kan de gebruiker iedere shift vòòr dat zijn werkdag begint
een uitdaging instellen. De gebruiker kan zelf de moeilijkheidsgraad instellen. Hoe moeilijker
de uitdaging, hoe hoger de beloning. De gebruiker krijgt enkel extra Gold en Experience
indien zijn uitdaging is behaald. Tevens kan extra Gold en Experience worden verkregen
wanneer met andere gebruikers een gezamenlijke uitdaging wordt aangegaan.
3. Doelen: Met Doelen kan de gebruiker vastgestelde targets behalen voor extra Gold en
Experience. Doelen kunnen meerdere keren worden vrijgespeeld en hebben verschillende
gradaties.
4. Toppers: Met Toppers krijgt de gebruiker extra Gold en Experience voor het presteren
van een dagelijkse of wekelijkse topprestatie. Deze topprestatie is gebaseerd op wat de
andere gebruikers dezelfde dag of week hebben gepresteerd tijdens hun shift(s).
5. Trofeeën: De gebruiker kan trofeeën verdienen in brons, zilver en goud. Voor iedere
trofee krijgt de gebruiker extra Gold en Experience. Een trofee kan maar één keer worden
verkregen.
6. Shop: In de Shop kan Gold ingeruild worden voor fysieke beloningen, zoals een gratis
tosti, koffiezetapparaat of fiets. Hoe waardevoller de beloning, hoe meer Gold de gebruiker
moet inleveren.
7. Statistieken: In de Statistieken kan de gebruiker zijn gegevens inzien, zoals de
hoeveelheid orders die gepickt zijn.
8. Activiteiten: Bij Activiteiten worden de behaalde trofeeën en doelen van de gebruikers in
het openbaar weergegeven.
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3.4 Canvassen
Business Model Canvas
Hieronder staat de BMC van Upwards.

Afbeelding 3.4.1: De Business Model Canvas (BMC) van Upwards

Value Proposition Canvas
Hieronder staat de VPC van Upwards.

Afbeelding 3.4.2: De Value Proposition Canvas (VPC) van Upwards
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3.5 Marktvalidatie
Om onze probleemstelling te valideren, zijn er enquêtes afgenomen bij
magazijnmedewerkers. In deze enquête wordt om de mening van de werknemer gevraagd. Zo
komen er vragen langs over hun waardering, motivatie en doorgroeimogelijkheden. Daarnaast
wordt er gevraagd om hun werk te beoordelen met een cijfer. In afbeelding 3.5.1 zijn een
aantal resultaten naar voren gehaald.

Afbeelding 3.5.1: Infogram over de resultaten

Afbeelding 3.5.2: Woordwolk van enquête

Met deze resultaten is vastgesteld dat het probleem dat Upwards wilt oplossen daadwerkelijk
speelt in de logistieke sector. De volgende stap is om met een prototype te testen of de
beloningen daadwerkelijk effect hebben op de arbeidsproductiviteit van de
magazijnmedewerkers. Hiervoor is inmiddels al een bedrijf geregeld die hier zijn bijdrage aan
wilt leveren.
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4. Het financieel plan
Het financieel plan is opgesteld om de commerciële haalbaarheid van Upwards vast te stellen.
Bovendien is de financiële situatie goed in kaart gebracht om externe partijen te laten zien
dat Upwards een risicovolle, maar aantrekkelijke investering is.

4.1 Verdienmodel
Upwards is een Software as a Service (SaaS). Dit betekent dat de klant geen software hoeft
aan te schaffen en een vast bedrag per maand betaald voor onderhoud en beheer van de
mobiele applicatie.
Upwards vraagt iedere klant eenmalig €2.500 voor installatiekosten. Deze prijs is
onderhandelbaar met als doel de leadtime te verlagen. Vervolgens zal er €15 euro per
gebruiker per maand betaald moeten worden.
De gebruiker kan zijn Gold op de mobiele applicatie inruilen voor fysieke beloningen, zoals
een gratis tosti, koffiezetapparaat of fiets. Hoe waardevoller de beloning, hoe meer Gold de
gebruiker moet inleveren. De beloningen die uitgekeerd worden, zitten in de prijs van
Upwards inbegrepen.
Voor het maandelijkse bedrag dat betaald wordt, belooft Upwards een stijging in
arbeidsproductiviteit. Het doel van Upwards is om magazijnmedewerkers gemiddeld 5
procent effectiever te laten werken.

Afbeelding 4.1.1: Verdienmodel van Upwards

Ondernemingsplan - Pagina 18
upwardsapp.com

4.2 Exploitatiebegroting
Hieronder staat de exploitatiebegroting van Upwards. Hier zijn de ontvangsten, uitgaven en
EBITDA van Upwards terug te vinden.

Afbeelding 4.2.1: Exploitatiebegroting van Upwards

In de onderstaande cirkeldiagram staan de kosten uit de exploitatiebegroting.

Afbeelding 4.2.2: Cirkeldiagram van de kosten die Upwards maakt
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4.3 Cashflowprognose
Hieronder staat de cashflowprognose van Upwards. We halen ons break-evenpoint in het
tweede kwartaal van het derde jaar. Er zal dan geen financiële steun meer nodig zijn van een
externe partij om de continuïteit van Upwards voort te zetten.

Afbeelding 4.3.1: Cashflowprognose van Upwards (Deel I)

Afbeelding 4.3.2: Cashflowprognose van Upwards (Deel II)
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4.4 Omzetprognose
Upwards maakt in het eerste half jaar geen omzet in verband met de tijd die nodig is om het
product te verkopen (zie de leadtime in hoofdstuk 5.3 salesfunnel). Pas in het derde kwartaal in
het eerste jaar wordt de eerste betalende klant verwacht. In het vierde kwartaal van het
eerste jaar wordt de tweede betalende klant verwacht.
Per klant wordt verwacht dat hij gemiddeld 50 gebruikers aanschaft en eenmalig de
installatiekosten betaald. Na het eerste jaar zal de groei sterk voortzetten, omdat het product
na de eerste paar klanten te kopiëren is in andere magazijnen. De eenmalige installatiekosten
zijn tevens onderhandelbaar om het verkoopproces te versnellen.

Omzetprognose beknopt
Hieronder staat de omzetprognose in jaartallen uitgeschreven.

Afbeelding 4.4.1: Beknopte omzetprognose van Upwards (Deel I)

Omzetprognose uitgebreid
Hieronder staat de omzetprognose in kwartalen uitgeschreven.

Afbeelding 4.4.2: Uitgebreide omzetprognose van Upwards (Deel I)

Afbeelding 4.4.3; Uitgebreide omzetprognose van Upwards (Deel II)
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4.5 Financieringsbehoefte
Upwards heeft €150.000 nodig om de onderneming staande te houden. Dit bedrag is nodig
voor de onderstaande kostenposten (zie hoofdstuk 4.3 cashflowprognose).

Afbeelding 4.5.1: Cirkeldiagram van de kosten die Upwards maakt tot break-evenpoint
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4.6 Financieringsvoorstel
Voor het financieringsvoorstel van Upwards is er gekeken naar de hoeveelheid uren die er
door de oprichters in zijn gestoken. Tot nu toe is er tijdens de minor door alle groepsleden
ongeveer 2.400 uur gestopt in Upwards. We willen Upwards na de minor doorzetten door
met alle groepsleden 40 uur per week eraan te werken. Dat is op jaarbasis in totaal 11.520
uur. We rekenen ons uurloon als €12,50 per uur om uit te rekenen hoeveel waarde er is
gestopt in de organisatie Upwards qua uren. Dit betekent dat er ieder jaar €144.000 aan uren
wordt geïnvesteerd in Upwards. Dit is aangehouden tot het vierde jaar, omdat daarna de cofounders zichzelf gaan uitbetalen in salaris en niet meer in aandelenkapitaal. Uiteindelijk
krijgen de co-founders 60% van de aandelen voor het investeren van 36.960 uur.
Om de onderstaande verkoopprognose te realiseren (zie afbeelding 4.6.2), is er vijf maal een
investering van €30.000 nodig. Dit is totaal €150.000. Voor de eerste investering van
€30.000, krijgt de investeerder 12 procent van de aandelen. Daarna wordt er bij iedere
investering 2 procent aandelen in mindering gebracht, omdat het risico steeds lager wordt.
De onderneming is namelijk minder onzeker na verloop van tijd. Hoe verder de onderneming
is in ontwikkeling, hoe groter de kans op slagen is. Bij een volledige investering van €150.000,
krijgt de investeerder uiteindelijk 40% van de aandelen van Upwards.

Afbeelding 4.6.1: Financieringsvoorstel van Upwards
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Verkoopprognose
In de onderstaande lijndiagram is te zien wanneer de onderneming qua winst en omzet gelijk
is met de investering van €150.000. Qua winst heeft Upwards de investering in het begin van
het vierde jaar terugverdient. Er is dan evenveel winst door de organisatie gegenereerd als
dat er is geïnvesteerd. Tevens is zichtbaar dat in het vijfde kwartaal de omzet cumulatief
gelijk is aan de investering. Er is dan evenveel omzet gemaakt als er is geïnvesteerd.

Afbeelding 4.6.2: Verkoopprognose van Upwards
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4.7 Specificatie personeelskosten
Hieronder staan de personeelskosten van Upwards gespecificeerd. De co-founders staan in
de eerste drie jaar enkel op de loonstrook om de loonbelasting te betalen. Uiteindelijk wordt
dit salaris teruggestort in de onderneming en staat dit bedrag als schuld aan Upwards op de
balans. In hoofdstuk 6 personeelsbeleid staat meer informatie over het personeel dat
aangenomen wordt.

Afbeelding 4.7.1: Loonkosten van Upwards
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5. Marketingplan
Hieronder is het marketingplan van Upwards beschreven. Het doel van het marketingplan is
het maken van een strategisch plan waarbij onze onderneming centraal staat. In het
marketingplan staan de plannen die Upwards wilt doorvoeren om klanten te werven en om
naamsbekendheid te vergroten. Dit marketingplan is gebaseerd op de marketinguitgaven uit
het financieel plan (zie hoofdstuk 4).

5.1 Doelgroepen
Upwards kent drie verschillende doelgroepen.
1. De parttime werknemer – willen wat bijverdienen, heeft vaak niet de insteek om er
een carrière van te maken, werkt parttime.
2. De fulltime werknemer – over het algemeen ouder dan studenten (30 tot 65 jaar),
vaak niet hooggeschoold, werkt fulltime.
3. De werkgever – Vaak hoger geschoold en stuurt het magazijn aan.
Voor Upwards is de magazijnmedewerker, zowel parttime als fulltime werknemer, de
belangrijkste doelgroep. Zij moeten erkennen dat het probleem wat wij hebben vastgesteld
daadwerkelijk zo is, en wanneer Upwards geïmplementeerd is erkennen dat het de motivatie
verbeterd.
De leidinggevende is ook een belangrijke doelgroep, omdat zij de uiteindelijke klanten zijn die
het product af gaan nemen.
Er is een persona opgesteld voor iedere doelgroep, zie bijlagen hoofdstuk 7.1.
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5.2 SWOT en confrontatiematrix
SWOT
SWOT staat voor de Engelse termen Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In de
SWOT-analyse koppelen we de sterktes en zwaktes van de organisatie op microniveau aan
de kansen en bedreigingen in de markt, op meso- en macroniveau. Hieronder staat de
SWOT-analyse van Upwards.
Positieve factoren
Sterktes

Interne
factor

1. Klant kan wenselijke elementen
in de applicatie uitkiezen
2. Kleine slagvaardige organisatie
3. Innovatief product
4. Maken gebruik van bestaande
systemen
Kansen

Externe
factor

1.
2.
3.
4.

Gamification is een trend
Weinig concurrentie
De economie is groeiende
Technologie wordt sneller
geadopteerd

Negatieve factoren
Zwaktes
1.
2.
3.
4.

Weinig ervaring
Geen duidelijke hiërarchie
Geen eigen vermogen
Opgericht door studenten

Bedreigingen
1. Gamification is een nieuw begrip
2. Bedrijven zijn conservatief
3. Privacygevoeligheid van
bedrijven
4. Kunnen ingehaald worden door
innoverende technologieën
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Confrontatiematrix
In de confrontatiematrix hebben we op basis van de SWOT-analyse beoordeelt of een sterkte
of zwakte een kans of bedreiging kan benutten of tegenhouden. We hebben dit gedaan door
middel van een puntentelling van -3 tot en met 3.

Afbeelding 5.2.1: De confrontratiematrix van Upwards

Kansveld toegelicht
Het uitbrengen van een innovatief product brengt voordelen en nadelen met zich mee. Eerst
de voordelen; anno 2018 wordt technologie makkelijker geaccepteerd dan vroeger. Hier
ontstaat een groot voordeel voor de organisatie. Dit komt omdat er voornamelijk wordt
gewerkt met technologische software. Daarnaast is de economie weer groeiende en zijn
bedrijven minder bang om een investering te maken.
Probleemveld toegelicht
De zwakste punten van onze organisatie zijn het niet hebben van eigen vermogen en dat het
opgericht is door studenten. Hierdoor zullen we een lening moeten krijgen omdat er geen
geld beschikbaar is voor het verder onderzoeken/uitwerken van het concept.
Daarnaast is het vertrouwen lager bij bedrijven omdat we studenten zijn. We zullen onszelf
moeten blijven ontwikkelen. Dit kan door cursussen te volgen, naar conferenties gaan en
eventueel ook naar verschillende meetings gaan om meer kennis op te doen. Hierdoor zullen
we meer ervaring opdoen en meer vertrouwen krijgen van andere bedrijven/organisaties.

Ondernemingsplan - Pagina 28
upwardsapp.com

5.3 Salesfunnel
Hieronder staat de salesfunnel van Upwards voor het eerste jaar.

Afbeelding 5.3.1: De salesfunnel van het eerste jaar van Upwards
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5.4 SIVA model
Hieronder staat de SIVA model van Upwards voor het eerste jaar.

SIVA model
4 P’s

SIVA

We gebruiken voor onze marketingmix het SIVA model in
plaats van de 4P’s, omdat dit model klantgerichter is
opgesteld.

Product

Solution

Door ons product verwachten we de gemiddelde
arbeidsproductiviteit van magazijnmedewerkers met 5% te
verhogen. De hogere arbeidsproductiviteit wordt veroorzaakt
door gebruik te maken van gamification (voor meer info: zie ‘het
idee’).

Promotion

Information

De klant moet begrijpen wat gamification is en welke
beloningen relevant zijn voor het werk dat door de
magazijnmedewerkers verricht wordt. Daarnaast moet er nauw
gecommuniceerd worden met de ontwikkelaars van het
systeem van het magazijn dat bijhoudt welke werkzaamheden
uitgevoerd worden. Ook moet er met de magazijnbeheerders
worden gecommuniceerd om een gepersonaliseerd product te
kunnen leveren. Als laatste moet de klant na implementatie van
ons product de resultaten duidelijk inzien in een dashboard.

Price

Value

De klant betaalt een vast bedrag van 35 euro per maand per
FTE die gebruik maakt van de applicatie. Daarnaast steekt de
klant tijd in ons om de applicatie af te stemmen op de
organisatie. Het zal ook tijd en geld kosten om het systeem van
het magazijn te synchroniseren met onze applicatie en dit zal
ook tijd kosten voor de partners van onze klanten. Voor alle tijd
en geld die de klant investeert in Upwards krijgt hij een 5%
hogere productiviteit per magazijnmedewerker, dit bespaart
150 euro per maand per FTE.

Place

Access

In het eerste jaar zijn 2 co-founders telefonisch bereikbaar voor
vragen over de applicatie van 08.30 tot 17.00 uur. Ook zijn we
doordeweeks bereikbaar via social media, e-mail en de website.
Op social media, de website en e-mail streven naar een
reactietijd van 24 uur. Ons kantoor is gevestigd in Eindhoven
waardoor we in de buurt van Noord-Brabant makkelijk te
bereiken zijn.
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5.5 SMART-marketingdoelstellingen
Sales
Kwartaal Doelstellingen
1. In het eerste kwartaal van 2019 50 bedrijven bellen voor het maken van een afspraak.
2. In het eerste half jaar van 2019 met minimaal 10 bedrijven een kennismakingsgesprek
hebben gehad.
3. In het derde kwartaal voor 2 bedrijven een presentatie hebben gegeven voor de
directie van een bedrijf.
Jaardoelstellingen omzet
4. In het 1e jaar (2019) moet Upwards een minimale omzet
realiseren van €11.750,-.
5. Ten opzichte van het 1e (2019) jaar zal de omzet van Upwards in het 2e jaar (2020)
met minimaal 700% stijgen.
6. Ten opzichte van het 2e (2020) zal de omzet van Upwards in het 3e (2021) met
minimaal 500% stijgen.
7. Ten opzichte van het 3e (2020) zal de omzet van Upwards in het 4e (2021) met
minimaal 250% stijgen.
8. Ten opzichte van het 4e (2020) zal de omzet van Upwards in het 5e (2021) met
minimaal 225% stijgen.
Jaardoelstellingen afzet
9. In het 1e jaar (2019) moet Upwards minimaal 2 klanten hebben.
10. Ten opzichte van het 1e (2019) jaar zal het aantal klanten van Upwards in het 2e jaar
(2020) met minimaal 400% stijgen. (8 klanten)
11. Ten opzichte van het 2e (2019) jaar zal het aantal klanten van Upwards in het 3e jaar
(2020) met minimaal 500% stijgen. (40 Klanten)
12. Ten opzichte van het 3e (2019) jaar zal het aantal klanten van Upwards in het 4e jaar
(2020) met minimaal 200% stijgen. (80 klanten)
13. Ten opzichte van het 4e (2019) jaar zal het aantal klanten van Upwards in het 5e jaar
(2020) met minimaal 200% stijgen. (160 klanten)
Marketing
14. In het 1e jaar (2019) moet Upwards minimaal 500 volgers hebben op sociale media.
15. In het 2e half jaar van (2019) moet het aantal websitebezoekers met 20% zijn
gestegen ten opzichte van het eerste half jaar.
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5.6 Website
De website van Upwards moet verschillende functionaliteiten hebben:
● Werkgevers informeren over het concept;
● Werkgevers het zo eenvoudig mogelijk maken om contact met ons op te zoeken;
● Werkgever informeren over de laatste ontwikkelingen rondom logistiek;
● Werkgever informeren over de laatste ontwikkelingen rondom ons bedrijf.
De website van Upwards moet de volgende pagina bevatten:
● Home: korte uitleg concept, USP’s, het team, links naar de andere pagina’s;
● Concept: uitgebreide uitleg concept inclusief spelelementen;
● Blog: wekelijks een artikel over ontwikkelingen rondom Upwards en logistieke trends;
● Contact: mogelijkheid tot contact door formulier inclusief contactgegevens.
Er wordt wekelijks 3 uur besteedt door één van de oprichters om de website up te daten,
content aan te passen/toe te voegen, SEO te optimaliseren en de blog artikelen te publiceren.
Onze website is te vinden op www.upwardsapp.com.
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5.7 Social Media
Facebook:
Aanmaken van een account. Hierop zal regelmatig foto’s, video’s en relevante informatie
worden geplaatst.
Waarom Facebook?
1. Jouw doelgroep is op
Facebook te vinden
2. Twee miljard
zoekopdrachten via
Facebook
3. Gericht adverteren
4. Werving van nieuwe
medewerkers
5. Interactie met de
doelgroep
6. Je wordt er verwacht

Afbeelding 5.7.1. De Facebook pagina van Upwards

LinkedIn:
Het aanmaken van een bedrijfspagina om:
1. Informatie te tonen over het bedrijf zodat potentiële klanten weten wat jij voor hun
kan betekenen.
2. Bedrijfsupdates en (kennis)blogs
delen zodat jij jezelf als expert kan
presenteren.
3. Vacatures plaatsen zodat
potentieel werknemers kunnen
bekijken waar jij naar zoekt.
4. Medewerkers verbinden aan de
bedrijfspagina zodat klanten
kunnen kijken wie er voor je bedrijf
werken of met wie ze contact
hebben gehad.
5. Producten en/of diensten tonen en
uitlichten met een showcase pagina

Afbeelding 5.7.2: De LinkedIn pagina van Upwards
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Twitter:
Twitter is een zeer bruikbaar medium om als bedrijf de interactie met je klanten aan te gaan
om op die manier de loyaliteit te verhogen en een merk persoonlijk te creëren. Daarnaast kun
je met je twitteraccount verkeer naar je website genereren en blijf je op de hoogte van
ontwikkelingen in de branche.

Afbeelding 5.7.3: De Twitter pagina van Upwards
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5.8 Beurzen
Het bezoeken van een beurs geeft vaak weer volop nieuwe inspiratie om in de praktijk mee
aan de slag te gaan. Je ziet bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, leert interessante bedrijven
kennen die aanvullende diensten leveren of je ontmoet misschien zelfs potentiële klanten.
Voor Upwards relevante beurzen om te bezoeken:
Logistiek dag – 07.02.2019
De Logistiekdag is het jaarlijks terugkerende topcongres waar ruim 200 logistieke directeuren, SC
managers en specialisten samenkomen. Een uniek netwerkevent waar toonaangevende verladers hun
visie delen op logistieke vraagstukken en waar topbestuurders het gesprek aangaan over de toekomst
van de logistiek. Op donderdag 7 februari 2019 zal de vierde editie van de Logistiekdag plaatsvinden
in Tiel.
https://www.logistiekprofs.nl/agenda/logistiekdag-1
LogiMAT – 19.02 t/m 21.02.2019
LogiMAT is een internationale vakbeurs in Stuttgart, gericht op professionals in distributie, handling,
logistiek en informatie management. De zestiende editie vindt plaats van 19 tot en met 21 februari
2019.
De steeds veranderende markten vereisen flexibele en innovatieve logistiek. Processen moeten
continu geoptimaliseerd en gemonitord worden. LogiMAT biedt een uitgebreid overzicht van de
belangrijkste thema's in de sector. Van inkoop tot productie en leveringen.
https://www.logistiekprofs.nl/agenda/logimat-2019
Logistica – 5.11 t/m 7.11.2019
Logistica is de belangrijkste vakbeurs op het gebied van logistiek en goederenstroombeheersing
binnen de Benelux. Naast een groot en volledig exposantenaanbod, heeft Logistica ook een uitgebreid
programma met onder andere seminars, demonstraties en informatieve tours.
Tijdens Logistica tonen de exposanten hun nieuwste producten en systemen. Bezoekers worden
verrast bij het zien van allerlei oplossingen gericht op kostenbesparing, efficiënt omgaan met
ruimtebeslag en het verbeteren van de ergonomie op de werkplek. Bent u als professional werkzaam
in het logistieke vakgebied? Dan mag u een bezoek aan Logistica zeker niet missen.
https://www.logistiekprofs.nl/agenda/logistica-2019
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5.9 Persoonlijke verkoop
Het eerste jaar kent Upwards een personeels totaal van zes personen. Deze zes personen zijn
de co-founders onderverdeeld in taken: drie sales, één developers en twee designer.
Het verdienmodel van Upwards is een maandelijkse abonnement waarbij de kosten voor elke
gebruikers (magazijnmedewerker) €15,- is.

Omzetprognose 1e jaar:

Afbeelding 5.9.1: De persoonlijke verkoop van Upwards
Dit wil zeggen dat (6.750/3) iedere verkoper een omzet moet realiseren van €2.250. Dit zijn
(2.250/15) 150 gebruikers. Dat wil zeggen dat theoretisch gezien iedere verkoper (150/3) 50
gebruikers moet realiseren in het eerste jaar. Daarnaast verdienen we het eerste jaar 5.000
euro aan initiële opstartkosten. Dit bij elkaar opgeteld realiseren we in het eerste jaar een
omzet van €11.750,-
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5.10 Mediaplan
Hieronder staat het mediaplan van het eerste jaar.

Taak

Doel

Aanmaken Social
Media accounts
(Facebook, Twitter
en LinkedIn)

Informatie tonen,
interactie met je
doelgroep, doelgroep
Begin 1e kwartaal
op de hoogte
houden van
ontwikkelingen

Website

Startdatum

Einddatum

Server, domein,
template, bouwen en Begin 1e kwartaal

Eind 1e kwartaal

Eind 1e kwartaal

SEO
Persoonlijke
verkoop/Sales

Behalen van
minimaal 500

Begin 1e kwartaal

Eind 4e kwartaal

Beurzen

Promoten, sales

07.02.2019
19.02.2019
05.11.2019

07.02.2019
21.02.2019
07.11.2019

Social Media
(Facebook, Twitter
en LinkedIn)

Informatie tonen,
interactie met je
doelgroep, doelgroep
1e kwartaal
op de hoogte
houden van
ontwikkelingen

4e kwartaal

Offline marketing

Verspreiden van
brochures en flyers

1e kwartaal

4e kwartaal

Website

Optimaliseren SEO,
bijhouden Blog

Begin 2e kwartaal

Eind 4e kwartaal

gebruikers
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5.11 Kosten communicatieplan
Online marketing zoals website en SEO worden gedaan door de co-founders. Deze kosten
worden dus niet meegenomen in het communicatieplan, maar is verwerkt in
personeelskosten.
Taak

Beurzen
(ervan uitgaande dat
bepaalde beurzen met 2
personen worden bezocht)

Offline marketing
Totale kosten

Inhoud
Logistiek Dag
LogiMAT
Logistica

Brochure
Flyers

Totale kosten
€549,- p.p.
€42,- p.p (3-day ticket)
€695,- (stand)
---------------------------------€1.877,€3.088,≈€5.000,-

Het maken van een brochure en flyers wordt uitbesteed aan een bedrijf. De geschatte kosten
voor het maken, uitprinten en bezorgen worden geschat op €3.088,-.
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5.12 Model van Rogers
Bij het model van Rogers wordt er gekeken naar de levenscyclus van een innovatie. Dit wordt
onderverdeeld in vijf stadia. In deze stadia wordt onderscheidt gemaakt tussen vijf groepen
die het product accepteren.
Deze vijf groepen zijn te zien in het volgende model.

Afbeelding 5.12.1: Het Model van Rogers

Wij zullen ons de komende drie jaar gaan focussen op de innovators, uit onze financial
summary blijkt dat we de eerste drie jaar een marketshare behalen van 1,97%.
Deze groep bestaat voornamelijk uit jonge ondernemers die het geld hebben om een
investering te kunnen doen en het risico durven te nemen. Ook staan ze open voor innovatie
en willen ze bijdragen aan nieuwe ontwikkeling.
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5.13 Customer Journey
Customer Journey Map

Afbeelding 5.13.1: De customer journey van werkgevers bij Upwards

Annemien van der Zanden, 42 jaar
HR Manager bij Coolblue
Het weekend is weer voorbij, het is maandagmorgen en de wekker van Annemien gaat af. We
gaan weer richting de winter dus is het moeilijker voor Annemien om gelijk haar bed uit te
komen. Om ervoor te zorgen dat ze niet in slaap valt, pakt ze haar telefoon en struint ze het
social media af om op de hoogte te zijn van de laatste nieuwtjes. Gedurende haar bezoek op
Facebook ziet ze dat Bart Smeets, logistiek medewerker, die tevens een vriend is van
Annemien op Facebook, een bericht liked van Upwards. Deze logistiek medewerker is in
contact gekomen met Upwards door het invullen van een enquête. Hierna is Bart Smeets
Upwards gaan volgen om op de hoogte te blijven van het nieuws rondom de applicatie. Om
de week ziet Annemien op haar Facebook tijdlijn een bericht van Upwards voorbij komen,
omdat ze bevriend is met Bart.
Annemien vindt het bericht interessant en klikt op de link en komt terecht op de website van
Upwards. Door gebrek aan tijd lukt het Annemien niet om de website uit te pluizen dus
bewaard ze dat voor later.
Eenmaal aangekomen op haar werk pakt Annemien eerst een bak koffie voor haarzelf. Na
wat te hebben gekletst met wat collega’s wordt het tijd om aan de slag te gaan. Na wat
werkzaamheden te hebben afgerond denkt Annemien plots aan Upwards.
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Ze bezoekt nogmaals de website, en deze keer heeft ze genoeg tijd om de website uit te
pluizen. Zo vergaart ze informatie over het concept, ziet ze het Upwards team en leest ze de
wekelijkse blog. Annemien is nog niet helemaal overtuigd maar besluit wel Upwards te gaan
volgen op het sociale media.
Het personeel van Upwards, die actief is op het social media, ziet dat Annemien een HR
Manager is van Coolblue en besluiten haar een bericht te sturen om een gesprek aan te
vragen waarin de vertegenwoordigers van Upwards haar meer duidelijkheid kunnen geven
over het concept. Annemien besluit om een gesprek in te plannen omdat zij denkt dat het een
toevoeging kan zijn voor het bedrijf en het geld kan besparen. Na een aantal gesprekken is
Coolblue overtuigd van het concept, ze besluiten in overleg met Upwards een pilot te
draaien.
Deze pilot verloopt vlekkeloos en zorgt voor een stijging van de arbeidsproductiviteit en
verbetert de bedrijfscultuur. Coolblue is verkocht en besluit Upwards te integreren in het
systeem.
Morgen is Anniemien van plan om naar een nationale carrièrebeurs te gaan. Hier zal
Annemien proberen nieuwe magazijnmedewerkers te werven door te laten zien hoe Upwards
in elkaar steekt. Ze vindt het een geweldige app!
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5.14 Vijfkrachtenmodel van Porter
Concurrentie wordt aan de hand van het vijfkrachtenmodel van Porter geanalyseerd. Dit
model gaat uit van de vijf krachten op de markt. Als eerste gaat het over de mogelijke nieuwe
toetreders, daarna wordt er gekeken of het product te vervangbaar is. Vervolgens wordt er
gekeken naar leveranciers en de afnemers. De analyse eindigt met een overzicht met huidige
concurrenten.

Macht van potentiële toetreders
Het is relatief makkelijk om toe te treden in de markt. Er is niet veel startkapitaal voor nodig.
Een applicatie om motivatie of waardering te verhogen kan al door een zzp’er. Een eigen
pand is niet noodzakelijk. Daarnaast zijn er niet veel materialen nodig om het product te
bouwen. Daarom is startkapitaal geen grote drempel.
Voor een nieuwe toetreder is het lastig om klanten van concurrenten af te pakken. Een
bedrijf heeft geen reden om over te stappen en hun manier van werken te veranderen. Een
overstap is alleen realistisch als de nieuwkomer een significant beter product heeft.
Ten slotte zal de overheid de toetreding niet tegenwerken. Het product verhoogt de
motivatie van werknemers, ook is het niet slecht voor het milieu. De overheid heeft geen
reden om nieuwe toetreders tegen te werken.

Macht van substituten
De applicatie van Upwards is niet onvervangbaar. Alternatieven zijn concurrenten en
gemotiveerde teamleiders. Een teamleider die zijn waardering uitspreekt naar zijn
werknemers en ze daarmee kan motiveren is een alternatief. Bij de vervanging moet een
teamleider zelf actie ondernemen. Hier zit niet elke teamleider op te wachten.
Een concurrent moet kwalitatief beter zijn, voordat een bedrijf overgaat stappen. Dus een
bedrijf die al bij Upwards zit, zal niet snel overstappen naar een concurrent. De kosten zullen
niet veel verschillen met Upwards.
uitspreekt. Een bedrijf zal alleen overstappen naar een ander product als de concurrent
significant beter is. Het vervangen van applicatie naar een teamleider is relatief goedkoper.
Echter moet de teamleider zelf actief bezig moeten blijven voor een goede werking.

Macht van leverancier
Upwards maakt een applicatie om magazijnmedewerkers te motiveren. Hierdoor heeft
Upwards weinig materiële leveranciers. Het is wel van cruciaal dat Upwards bij de data van
het magazijn kan komen. Het programma moet samenwerken met de data om prestaties van
werknemers bij te houden. Daarnaast is het niet mogelijk om van leverancier te veranderen of
deze zelf te maken. Data van bedrijf B is niet geschikt voor implementatie van het programma
bij bedrijf A. Dit heeft als gevolg dat de leverancier van data veel macht heeft over Upwards.
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Macht van afnemers
De kopers van het programma zijn niet de eindgebruikers. De kopers zijn leidinggevende over
het magazijn. Er worden licenties van de applicaties verkocht. De licenties kunnen tegen een
periode of permanent worden gekocht. Bij aankoop van hogere aantallen kan er over de prijs
worden gediscussieerd. Upwards is transparant over zijn prijzen naar de kopers toe.
Upwards maakt een heterogeen product. Concurrenten wie een applicatie gaan bouwen met
hetzelfde doel, zullen nooit exact hetzelfde presenteren als Upwards.
Voor de koper heeft het programma veel meerwaarde. Het motiveert werknemers waardoor
er nauwkeuriger en productiever gewerkt wordt. Hierdoor gaan de kosten van het bedrijf
omlaag.
Ten slotte is het mogelijk voor het bedrijf om hetzelfde effect te krijgen zonder de applicatie.
Hierbij gaat het bedrijf over naar substitutie van een ander product, namelijk het actief
inzetten van een teamleider. Hij zal dan de functie van motivator op zich moeten nemen.

Macht van huidige markt
Upwards heeft veel concurrenten. Alle bedrijven die zich richten op motiveren en
productiviteit van werknemers zijn een concurrent, ongeacht of dit gebeurt door een
applicatie, workshops of het implementeren van een ander werkmethode.
Als eerste is er Logistic Workx, zij specialiseren zich op dezelfde markt als Upwards, namelijk
magazijnmedewerkers. Logistic Workx gaat verder, dan Upwards. Naast motiveren wordt er
bij Logistic Workx ook trainingen aangeboden.
Daarnaast is er At Hand, die zich richt op de telecommunicatiemarkt, zij richten zich op
onboarding, prestatie verbetering, leiderschaps training en klanttevredenheid verhogen.
Een ander concurrent is Plecto, een bedrijf dat medewerkers motiveert aan de hand van
visuele KPI dashboards.
Naast deze bedrijven bestaan er applicaties die medewerkers zich meer gewaardeerd laten
voelen. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is Recognize, hierbij is het mogelijk om punten te
verdienen en in te leveren voor gift cards. Ook is het mogelijk collega’s te nomineren voor
prijzen. Een ander bedrijf is Hi5, hier is het mogelijk om collega’s te waarderen. Ook geeft het
een rapport terug van sterke en zwakke punten. Als laatste is er Bitrix24, deze applicatie is
een soort social media platform. Daarnaast houdt de applicatie prestaties bij, waardoor de
werkgever meteen kan ingrijpen. Als conclusie stellen we dat Upwards veel verschillende
soorten concurrentie heeft in de markt.
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6. Het personeelsbeleid
6.1 Taakomschrijvingen
Co-founders
Elke co-founder heeft zijn eigen specialiteiten. Upwards heeft een divers team met op elke
afdeling iemand met genoeg kennis. Zie hieronder de verdeling van de co-founders.
Ondernemer 1: Floris Meulensteen
Functieprofiel:
Sales & Financiën
Taken:
● Meedenken over strategische beslissingen
● Houdt financiële gezondheid in de gaten
● Zorgt ervoor dat de ondernemingsdoelstellingen worden behaald
● Zorgt voor winstmaximalisatie
● Houdt contact met investeerders
● Houdt contact met bestaande klanten
● Bijscholen en werken aan persoonlijke ontwikkeling
Ondernemer 2: Andy Wang
Functieprofiel:
Development
Taken:
● Meedenken over strategische beslissingen
● Stuurt de developers aan bij externe organisatie (Upwards besteedt het development
uit)
● Bijscholen en werken aan persoonlijke ontwikkeling
Ondernemer 3: Sem Michiels
Functieprofiel:
Design
Taken:
● Meedenken over strategische beslissingen
● Ontwerpen van de producten (mobiele app, brochure en flyers, website)
● Bijscholen en werken aan persoonlijke ontwikkeling
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Ondernemer 4: Jorian van Es
Functieprofiel:
Design
Taken:
● Meedenken over strategische beslissingen
● Ontwerpen van de producten (mobiele app, brochure en flyers, website)
● Bijscholen en werken aan persoonlijke ontwikkeling
Ondernemer 5: Bas de Korte
Functieprofiel:
Sales & Marketing
Taken:
● Meedenken over strategische beslissingen
● Bellen en mailen met bedrijven (warme en koude acquisitie)
● Gesprekken aangaan met bedrijven
●
●

Verkoop realiseren op beurzen
Zorgen dat het bedrijf onder de aandacht komt (sociale media)

●
●

Content van de brochure en flyers
Content van de website

●

Bijscholen en werken aan persoonlijke ontwikkeling

Ondernemer 6: Mitchel van Zelst
Functieprofiel:
Sales & Marketing
Taken:
● Meedenken over strategische beslissingen
● Bellen en mailen met bedrijven (warme en koude acquisitie)
●
●
●
●

Gesprekken aangaan met bedrijven
Verkoop realiseren op beurzen
Zorgen dat het bedrijf onder de aandacht komt (sociale media)
Content van de brochure en flyers

●
●

Content van de website
Bijscholen en werken aan persoonlijke ontwikkeling

Developers
In het vijfde jaar zal er één developer aangenomen worden. Dit wordt de eerste developer die
in dienst genomen wordt. Het uiteindelijke doel is om de applicatie zelf te kunnen
onderhouden en eventueel uitbreiden.
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Leidinggevende: Andy Wang
Taken:
● Programmeren van de applicatie
● Programmeren van de website
● Behoeden van storingen op de applicatie en website

Designer
In het vijfde jaar zal er een designer aangenomen worden. Deze ondersteund de developer en
de twee co-founders die verantwoordelijk zijn voor het design.
Leidinggevende: Sem Michiels, Jorian van Es
Taken:
● Ontwerpen van de applicatie
● Ontwerpen van de website
● Ontwerpen van de flyers, brochures

Sales/Marketeer
In het derde jaar zal er één verkoper worden aangenomen, deze verkoper zal zich
voornamelijk bezighouden met het werven van nieuwe klanten en het onderhouden van
huidige klanten.
In het vierde jaar zullen er twee sales/marketeers aangenomen worden, waarvan er een mee
zullen gaan helpen aan het werven van nieuwe klanten en het onderhouden van huidige
klanten. De laatste sales medewerker zal zich voornamelijk bezig houden met de interne
zaken.
Leidinggevende: Floris Meulensteen, Mitchel van Zelst, Bas de Korte
Taken:
● Contact onderhouden met klanten
● Klantacquisitie
● Regelen van de offline- en online marketing
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7. Bijlagen
7.1 Persona’s
Persona 1
http://app.userforge.com/personas/CX84iWv3nx5HWxyHA
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Persona 2
http://app.userforge.com/personas/wfroAJXJz4CbuD9zY
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Persona 3
http://app.userforge.com/personas/nr54StJ2SHyTHNaqZ
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