


Voor de 101 mensen die hebben geholpen bij het halen en 
overtreffen van ons doel tijdens de Kickstarter campagne voor 

Profit!
Tom en Thomas



Over dit boek(je)

Dit boek hoort bij het kaartspel dat 
Profit! heet. Profit! Is een kort en snel 
spel waarin elke speler een 
ondernemer is.

Het spel is gemaakt om iedereen te 
leren wat ondernemen is en te laten 
ervaren waarom het zo spannend, leuk, 
maar soms ook moeilijk en oneerlijk is.

Met dit boek haal je nog meer uit 
Profit! en leer je nog meer over 
ondernemen. Je kan het in één keer 
lezen, met een groepje de opdrachten 
doen of (als onderwijzer) in de klas 
gebruiken.

Door Tom en Thomas

Profit! (het spel en het boek) is een 
product van Tom en Thomas. Wil je 
nog meer weten over ondernemen? 
Kijk dan maar eens op 
tomenthomas.nl.



Ben jij een ondernemer?

Natuurlijk ben jij een ondernemer! 
Iedereen kan namelijk ondernemen. 
Maar, je hebt nog wel veel te leren.

Gelukkig heb je Profit! Door Profit! te 
spelen kom je er achter wat voor 
ondernemer jij bent. Help jij anderen? 
Of ga je voor de winst? En kan je nog 
terugkomen als het een keer tegenzit? 
We gaan het zien.

We weten in ieder geval zeker dat je 
steeds beter wordt als je Profit! vaker 
speelt. En dat geldt eigenlijk ook voor 
ondernemen…



De winkels

Activiteit:

1. Pak de stapel kaarten en haal alle 
winkels uit de stapel.

2. Praat met elkaar over de winkels. 
Welke soorten winkels ken je al?

3. Kom je zelf ook weleens in deze 
winkels? Vertel wat je daaraan 
opvalt.

4. Welke winkels ken je nog niet? 
Zoek deze op op internet.

5. Kan je een voorbeeld vinden van 
de winkels die je nog niet kent?

Extra vragen:

- Wat zie je op de plaatjes? Wat zegt 
dit over de winkels?

- Welke winkel zou je zelf het liefste 
hebben? Vertel waarom.

Speltip:

Gebruik in het spel verschillende 
winkels. Ook als een winkel weinig 
punten waard is kan hij handig zijn.



Uitverkoop

Activiteit:

1. Zoek de Uitverkoop kaart uit de 
stapel.

2. Weet je wat een uitverkoop is? Kan 
je hier andere woorden voor 
bedenken?

3. Waarom houden winkels een 
uitverkoop?

4. Hoe zou jij zorgen dat mensen over 
de uitverkoop in jouw winkel 
weten?

Weetje:

Tijdens een uitverkoop verkoop je 
spullen voor een lagere prijs. Dit doe je 
omdat je ze voor de normale prijs 
niet kon verkopen.

Toch wordt er vaak veel geld 
verdiend tijdens een uitverkoop. Dit
komt omdat een winkel wel in één
keer heel veel spullen verkoopt.

Dat ruimt lekker op!



Een straatje

Activiteit:

1. Pak de stapel kaarten en haal alle 
winkels uit de stapel.

2. Kijk naar de punten die op de 
winkels staan. 

3. Leg ze op een rij van hoog naar 
laag.

4. Hoeveel is de hele straat opgeteld 
waard?

5. Waarom denk je dat winkels 
verschillende aantallen punten 
waard zijn?

Weetje:

De Kalverstraat in Amsterdam is de 
duurste straat om een winkel te huren. 
Hier betaal je ongeveer €2.500 per 
vierkante meter, per jaar!

Antwoord op vraag 4:
46 (2+4+6+8+10+12+1+1+1+1)



Stijlloos

Activiteit:

1. Pak de stapel kaarten en zoek de 
Stijlloos kaart op.

2. Wat doet deze kaart?

3. Wat kan je eraan doen als iemand 
deze kaart op je winkel legt?

4. Welke winkel vind jij stijlloos?

Opdracht:

Kan jij een winkel weer cool maken? 
Bedenk drie dingen die jij kan doen 
om een beetje stijl terug te brengen in 
een winkel.



Crisis

Activiteit:

1. Pak de stapel kaarten en pak de 
crisis kaart eruit

2. Wat is een crisis? Wat denk je dat 
er tijdens een crisis gebeurt?

3. Wat doet deze kaart?

4. Waarom denk je dat alle spelers 
last hebben van een crisis?

Extra vragen:

- Gaat het tijdens een crisis goed of 
slecht met bedrijven?

- Heb je weleens iets gehoord of 
gezien over crisis?



Flagship Store

Activiteit:

1. Pak de stapel kaarten en pak de 
Flagship store kaart.

2. Wat is een Flagship store? Je mag 
het ook opzoeken.

3. Zoek op internet plaatjes van 
flagship stores.

4. Laat het plaatje van de winkel die 
jij het mooiste vindt aan je groepje 
zien. Vertel waarom je deze zo 
mooi vindt.

Onderzoeken:

Wat is jouw favoriete merk? Onderzoek 
eens of zij ook een flagship store 
hebben. Ja? Waar dan?



Viral

Activiteit:

1. Pak de stapel kaarten en pak de 
webwinkel en viral kaart

2. Wat hebben deze kaarten met 
elkaar te maken?

3. Wat betekent ‘viral gaan’?

4. Waarom denk je dat het goed is als 
een winkel viral gaat?

Extra vragen:

- Heb jij weleens iets doorgestuurd op 
internet?

- Hoeveel mensen zouden een filmpje 
of plaatje moeten doorsturen om het 
viral te laten gaan?



Favoriete kaart

Activiteit:

1. Pak de stapel kaarten en kies jouw 
favoriete kaart uit.

2. Vertel waarom dit jouw favoriet is.

3. Beschrijf wat je precies op het 
plaatje ziet.

4. Pak een blaadje en maak een 
nieuwe tekening voor deze kaart.

Extra opdracht:

Ga naar tomenthomas.nl en stuur 
je tekening op. Misschien komt hij 
wel in de volgende versie 
van Profit!



In de aanval

Activiteit:

1. Pak de stapel kaarten en pak alle 
rode kaarten eruit.

2. Welke aanval is het ergst? Leg de 
kaarten op volgorde van beetje erg 
tot heeeeeel erg.

3. Welke kaart is het allerergst? Vertel 
waarom dit zo is.

Wat is…?

Weet je wat een vijandige overname is? 
Of een belastinginspecteur? Pak de 
kaarten waarop dingen staan die je 
niet kent en zoek op wat ze betekenen. 



Marketing?

Activiteit:

1. Pak de stapel kaarten en pak de 
Super marketeer kaart.

2. Zoek op wat marketing is.

3. Bedenk een slogan voor je winkel.

Onderzoeken

Marketing is ook reclame, kan je een 
bekende reclame noemen?



Kaart ontwerpen

Activiteit:

1. Bedenk een nieuwe kaart voor 
Profit!

2. Teken het plaatje dat op de kaart 
staat.

3. Vertel wat een speler met deze 
kaart kan doen.

Stuur je idee op:

Tom & Thomas willen graag weten wat 
je idee is. Maak een foto van je nieuwe 
kaart en stuur hem op naar 
info@tomenthomas.nl.



Bedankt!

Wij vinden het heel erg cool dat je 
Profit! hebt gespeeld en dit boekje 
hebt gelezen.

Nu weet je een geheimpje: Iedereen 
kan ondernemen!



tomenthomas.nl

Op onze website leer je nog veel meer 
over ondernemen!


