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Voor de avonturier: de variometer
Geeft de exacte hoogte weer op het ogenblik van de vlucht en 
de stijgings/dalingsgraad van de parapente.
Bij parapente is het de bedoeling dat u in de lucht blijft. Naarmate de vlucht vordert, verliest u 
echter hoogte. Dan is het zaak om de juiste ‘thermiek’ te vinden: stijgende luchtlagen die het 
mogelijk maken om weer te stijgen en uw vlucht voort te zetten. De variometer meet de 
hoogtewinst of -verlies en geeft die thermische luchtlagen aan.

Voor de starter: de bankrekening
Geeft aan in welke mate u aan de dagelijkse behoeften kunt voldoen. 
Net zoals bij parapente moet u hoogte winnen alvorens u van start kunt gaan! Bij de start 
vermindert uw cash waarschijnlijk door uw uitgaven en uw investeringen. Na die daling moet 
u de nodige middelen vinden om uw kas terug te spijzen. Wees voorzichtig: als men 1 eenheid 
aan kasmiddelen verliest, moet men tussen 3, 5 en 10 x de omzet verwezenlijken om terug te 
keren naar het initieel niveau van de kasmiddelen.
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Voor de avonturier: de gps
Helpt u om u te oriënteren en te herpositioneren in functie van de bestemming. 
Naast de positie geeft de gps de grote richtingen aan en soms ook de waterbronnen, 
de bevoorradingspunten, de kortere wegen in de bergen …

Voor de starter: het businessplan
Helpt u om ‘de rode draad’ te volgen en de weg niet kwijt te raken.
Voor een onderneming kan de weg al eens afwijken van het aanvankelijke scenario, 
maar het vooropgestelde doel ligt nog altijd vast in het businessplan.
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Voor de avonturier: het notitieboekje 
Voor uw indrukken, stemmingen, meevallers en tegenslagen van de dag …  
Het notitieboekje is essentieel bij een expeditie. Het dient om uw hoofd leeg te maken, afstand 
te nemen en, bij herlezing, lessen te trekken. Dit boekje helpt het moreel hoog te houden en 
het vertrouwen te bewaren op de moeilijkste momenten. Men kan er ook in noteren wat nog 
moet gebeuren. Een avonturier, die vaak alleen is, vindt hierin zijn ‘beste vriend’. 
Alle dagen wordt erin geschreven.

Voor de starter: het logboek
Voor uw ideeën, waarnemingen, nuttige adressen die terloops werden opgepikt … 
Elke ondernemer zou zijn eigen persoonlijk logboek moeten hebben. Uw leven is immers gevuld 
met emoties en belevingen. Net zoals voor de avonturier dient dit boekje voor u om te noteren 
wat belangrijk is, maar ook om afstand te nemen. Het is ook handig om er dingen in te 
vermelden waarnaar u later kunt teruggrijpen. Kortom: het logboek wordt uw reisgezel …
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Voor de avonturier: het Zwitsers zakmes
Biedt tal van nuttige functies, afhankelijk van het gekozen model. 
Een Zwitsers zakmes combineert de meest nuttige instrumenten in één enkele drager, 
die erg makkelijk te gebruiken en zeer licht is.

Voor de starter: de ondernemerskit
Samengesteld volgens de meest courante behoeften van elke onderneming. 
Een ondernemerskit bestaat uit modellen van documenten, checklists, geautomatiseerde 
toepassingen, nuttige documentatie, favorieten (op het internet), die regelmatig worden 
gebruikt in het leven van de onderneming. Dit gemakkelijk toegankelijk en gecentraliseerd 
instrument maakt u het dagelijks leven een pak makkelijker!
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Voor de avonturier: de smartphone
Dankzij deze slimme telefoon kunt u, bij parapente, vooral in verbinding blijven met uw 
omgeving en de voornaamste indicatoren in het oog houden, bv. de weersvoorspellingen.

Voor de starter: de stuurtabel
Dankzij de stuurtabel kunt u in uw onderneming de voornaamste commerciële, logistieke, 
menselijke of financiële indicatoren in het oog houden. Zo komt men minder vlug voor 
verrassingen te staan, worden de verschillen tussen de prognoses en de realiteit kleiner en 
kan men anticiperen op de feiten.
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Voor de avonturier en de starter: CRM-software
Het beheer van contacten is van essentieel belang. Zowel de avonturier als de starter beschikken 
over ‘CRM-software’, waarmee ze hun commerciële en partnerrelaties kunnen optimaliseren. 
Ze kunnen onder meer:
• aan prospectie doen via doelgerichte e-mails, groepen van klanten … met een verfijnd 

statistisch beheer van de reacties;
• de relaties met partners en klanten optimaal beheren;
• zorgen voor een regelmatige follow-up ten aanzien van de pers, tussenpersonen …;
• de interne evoluties van de diverse contacten (functiewijzigingen …) op de voet volgen;
• vlot sponsordossiers en bestekken uitwerken, die automatisch worden gekoppeld aan 

vervaldagkalenders, de facturatie en een aanmaningsprocedure;
• makkelijk documenten archiveren op basis van de contacten;
• de commerciële dragers personaliseren (integratie van de logo’s op facturen, 

foto’s van artikels op commerciële documenten …).
Hoe kiest u goede software voor uw commercieel beheer?
• Verzeker u van de duurzaamheid van de producent. Ga na of het bedrijf gezond is en niet 

zal verdwijnen in de nabije toekomst.
• Zorg ervoor dat u gebruik kunt maken van updatediensten, opleidingen, hotlines …
• Ga na of de software geschikt is voor uw infrastructuur: gegevensvolume, een standalone 

of een netwerkcomputer …
• Controleer of hij geschikt is voor mobiele dragers (tablets …);
• Zie erop toe dat hij eenvoudig en gebruiksvriendelijk is, en logisch in elkaar zit. 

U moet begrijpen hoe de software te gebruiken in zijn voornaamste mogelijkheden.
• Er bestaan eenvoudige en goedkope tools. Gebruik ze!
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Voor de avonturier en de starter: boekhoudsoftware
De boekhouding vóór, tijdens en na bijhouden is even belangrijk voor een avonturier 
als voor een ondernemer. U kunt daarvoor een beroep doen op vele soorten 
boekhoudsoftware.
Een goede software moet:
• eenvoudig zijn;
• didactisch zijn;
• stabiel zijn;
• bestaan uit diverse complementaire modules, afhankelijk van de behoeften;
• beschikbaar zijn in versies voor het netwerk, voor standalone en mobiel.
 
Informeer bij andere ondernemers om de software te vinden die het best bij u past!
 
En ook al vertrouwt u uw boekhouding toe aan een professioneel boekhouder, 
dan is het beter dat hij werkt met software die u begrijpt. Idealiter hebt u vanop afstand 
toegang tot uw dossier, zodat u alle gegevens kunt raadplegen als dat nodig is.

Opmerkingen! 
Zorg ervoor dat u over de noodzakelijke uitrusting beschikt, zonder te overdrijven.
Ga vooral voor multifunctionele tools:
 
Ik slaap in mijn parapente in plaats van een slaapzak mee te nemen;
Mijn smartphone kan ik ook gebruiken als stuurtabel;
Van mijn poncho maak ik een tent;
Een leeg blikje met een beetje brandalcohol erin wordt een komfoortje;
Goed geconfigureerde boekhoudsoftware kan ook dienen als stuurtabel. 
 
Let op: zorg ervoor dat u zich altijd uit de slag kunt trekken als uw tools u in de steek laten.
Zo moet u zich ook kunnen oriënteren als de batterij van uw gps plat is en moet u kunnen 
blijven produceren bij een machinepanne of een computerprobleem.
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