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De eerste stap is gezet! 

Gefeliciteerd! Je hebt eindelijk de stap gezet en bent gegaan voor het 

ondernemerschap. Een mooie keuze, want als startende ondernemer 

ga je een spannende tijd tegemoet. Weg met die van tevoren 

bepaalde werkuren: leve onregelmatige werkdagen! Weg met de 

flauwe kantoorhumor: leve de nieuwe ontmoetingen! Weg met het 

loonstrookje: leve het salaris! 

 

Nu is het niet allemaal zo zwart-wit, maar daar kom je ook snel genoeg achter als je dit e-book 

helemaal hebt doorgelezen. In dit boekje vertellen we je niet alleen een aantal handige dingen, zoals 

“waar moet je op letten bij het inschrijven bij de Kamer van Koophandel” of “hoe initieer je een 

nieuwe huisstijl?”, maar geven we ook praktische tips voor bepaalde situaties, zoals angst voor het 

ondernemen of het beginnen met een bedrijfsruimte. 

 

Gebruik dit e-book als een leidraad, niet als de heilige graal onder de ondernemersgidsen. Want 

vergeet niet, als ondernemer moet je het meeste werk vooral zelf doen. En dat is juist wat het 

ondernemerschap zo leuk, uitdagend en altijd interessant maakt! 

 

Veel plezier met lezen, veel succes met je onderneming en voor meer (actuele) informatie kun je 

altijd terecht op onze website, www.ondernemeneninternet.nl! 

 

Henoch van Paesschen &  

Dirkjan Vis 

  

http://www.ondernemeneninternet.nl/
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1 Het begin 

Ondernemer worden is makkelijker dan de meeste mensen denken. Want om ondernemer te 

worden dien je simpel gezegd enkel ondernemend te zijn. Zodra je iets doet naast ‘de baan bij de 

werkgever’ ben je misschien al ondernemer geworden. 

 

Veel mensen denken dat er voor het worden van een ondernemer eerst vergunningen, diploma's of 

financiële zaken nodig zijn. Ze zien soms als een berg op tegen het inschrijven bij de Kamer van 

Koophandel of de zaken die bij de Belastingdienst moeten worden geregeld. Dit is soms zelfs dé 

reden waarom men er nog niet aan toe is om ondernemer te worden. Het starten met ondernemen 

kan echter al veel gemakkelijker!   

1.1 Barrières voordat men ondernemer wordt 

1.1.1 Kamer van koophandel 

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is lang niet altijd direct verplicht. 

Natuurlijk zijn er enkele situaties waarbij dit wel het geval is, maar die zijn 

vaak ook wel duidelijk. Denk aan een discotheek, huisarts of andere functie 

waarbij de gevolgen direct niet meer te overzien zijn. 

 

Officieel zul je je ook direct moeten inschrijven om ondernemer te worden als partyplanner, 

huiskapper, tekstschrijver of styliste maar als je eerst rustig met een ondernemingsplan start, je  

eerste klanten gewoon bekenden van je zijn, of als je in het begin heel weinig tijd aan het 

ondernemen besteedt kun je hier prima mee starten als hobby. 

 

Zo kun je wat ervaring opdoen, rustig werken aan het professionaliseren van je onderneming en even 

proeven of het ondernemerschap wel echt iets voor je is.  Uiteindelijk komt een keer het moment dat 

je je in moet schrijven maar in veel gevallen heb je hier zelf veel invloed op. Je schrijft je bijvoorbeeld 

pas in als je zeker weet dat je ondernemer wilt worden. 
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1.1.2 De belastingdienst 

 Dit is een echte barrière, want de Belastingdienst heeft strenge regels voor 

ondernemers. Voordat men voor de inkomstenbelasting ondernemer kan 

worden moet bijvoorbeeld een urencriterium worden behaald en natuurlijk 

moet de boekhouding in orde zijn. Ondernemer worden voor de Belastingdienst heeft verder 

eigenlijk geen enkel nadeel. Het blijft beperkt tot de extra administratie en die is goed te overzien of 

uit te besteden aan een vriendelijke boekhouder. 

 

De extra administratie die erbij komt kijken als je ondernemer wilt worden, wordt overigens vaak 

flink overschat. Natuurlijk zijn er verplichtingen, maar als je zeer actief bent, en geld verdient met 

een hobby, ben je ook verplicht om dit op te geven bij de Belastingdienst. Op de Belastingaangifte 

voor particulieren dien je dit dan op te geven als: "Inkomen uit overige werkzaamheden". Als je wel 

als ondernemer wordt gezien door de Belastingdienst dan brengt dit eigenlijk vooral 

belastingvoordelen met zich mee, tenminste als er aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Zo 

kunnen ondernemers een hogere belastingvrije voet krijgen en worden zakelijke kosten goedkoper. 

1.1.3 Vergunningen & diploma's 

Vroeger moest men een bepaald diploma halen om ondernemer te worden. Dit is 

nu enkel nog bij bepaalde beroepen het geval. Voor het beginnen van een slagerij 

zijn natuurlijk vergunningen nodig, anders kan iedereen zomaar een koe slachten 

en zeggen dat hij slager is. Ook voor het werken met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen zijn 

vergunningen nodig. Maar voor verreweg de meeste producten of diensten is geen diploma of 

vergunning nodig. Zo mag iedereen gaan ondernemen. 

1.1.4 Is er dan helemaal niets nodig om ondernemer te worden? 

Jawel. Zeker wel. Het is vooral belangrijk om de psychologische aspecten van het ondernemerschap 

te kennen. Zo komt er op jou (en je partner) aardig wat af als je ondernemer wordt. Denk aan zaken 

als: doorzettingsvermogen, keuzes maken, onregelmatig inkomen, kunnen omgaan met tegenslagen, 

onderhandelen, presenteren, risico's durven nemen, prioriteiten kunnen stellen, zaken van je af 

kunnen zetten, omgaan met onregelmatige werktijden, financieel inzicht hebben, et cetera. Vooral 

dit soort factoren bepalen de kans op succes van een ondernemer. 
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Financiële zaken kun je uitbesteden en als je slecht bent in verkopen kun je iemand hiervoor in dienst 

nemen. Maar om bijvoorbeeld je uurtarief te bepalen of te begrijpen of je korting op een deal moet 

geven, heb je toch inzicht in deze zaken nodig. Verder horen wij vaak van ondernemers dat 

bijkomende zaken zo belangrijk zijn. Het gezellige kopje koffie in de ochtendpauze met collega's 

bijvoorbeeld kan veel invloed hebben op je werkplezier. Wat als dit er opeens niet meer is omdat er 

alleen thuis gewerkt wordt? De drive en persoonlijkheid van de ondernemer bepalen dan ook voor 

zeker 75% het succes van de ondernemer. 
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1.2 Ondernemer worden voor de Belastingdienst 

Er zijn twee verschillende soorten belastingen voor kleine ondernemers (met een eenmanszaak als 

ondernemingsvorm).   

1.2.1 Omzetbelasting 

Een ondernemer kan aangemerkt worden voor de omzetbelasting (btw-verkeer) en 

inkomstenbelasting. De eerste betekent simpelweg dat er aan klanten btw gerekend moet worden 

en dat dit periodiek (meestal per kwartaal) op de rekening van de Belastingdienst gestort moet 

worden. Of dit interessant is valt snel uit te rekenen. Dure auto van de zaak gekocht? Nieuwe pc 

gekocht? Zakelijke kosten gemaakt, maar nog weinig zakelijke inkomsten? Dan is dit het moment om 

je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en Belastingdienst. 

Lees online verder over de omzetbelasting. 

1.2.2 Inkomstenbelasting 

Om voor de inkomstenbelasting als ondernemer aangemerkt te worden zijn er 

hogere vereisten. Dit omdat er ook meer voordelen bijkomen. Zo krijgen 

ondernemers de eerste jaren een behoorlijke zelfstandigenaftrek. Een gedeelte 

van het inkomen mag belastingvrij verdiend worden. Dit kan soms oplopen tot 

tienduizend euro! Hiervoor moeten wel bepaalde criteria behaald worden en 

de belangrijkste is misschien wel dat er minimaal 1225 uur aan de onderneming moet worden 

besteed in dat kalenderjaar, dus van januari tot december. Als er wordt gestart in september lukt dat 

dus nooit meer en kan het interessant zijn om pas 1 januari naar de KvK te gaan om in te schrijven. 

Dan gaat er niet een jaar startersaftrek verloren. 

Lees online verder over inkomstenbelasting. 

  

http://www.ondernemeneninternet.nl/omzet-belasting-btw.html
http://www.ondernemeneninternet.nl/inkomsten-belasting-voor-ondernemers.html
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1.3 Opstellen van een ondernemingsplan 

In 2011 startten meer dan 120.000 Nederlanders een eigen bedrijf. 

Maar ongeveer de helft heeft daadwerkelijk succes. Een van de 

factoren die de kans op succes verhogen is een goed 

ondernemingsplan. Het opstellen van een ondernemingsplan is voor 

iedereen die zelfstandig ondernemer worden wil van belang. Het 

ondernemingsplan geeft inzicht in de positie, doelen en de haalbaarheid van het idee. Het biedt 

externe partijen, zoals de bank, een goed beeld van de onderneming. 

 

Het opstellen van een ondernemingsplan is het onderzoeken of het idee dat in je hoofd zit ook 

haalbaar is. Misschien vind je zelf dat je een briljant idee heb. Maar vindt de bank dat ook? Vindt je 

partner dat ook? Zijn er überhaupt wel klanten die jouw producten willen hebben? In een 

ondernemingsplan houd je je eigen idee tegen het licht. Wat er in het ondernemingsplan precies 

staat, kan per onderneming verschillen maar de volgende onderdelen komen geregeld terug: 

 

 Samenvatting 

Je ondernemingsplan begint met een samenvatting van je ondernemingsplan. In dit deel 

maak je een zo kort mogelijke samenvatting van wat je wilt beginnen. Beschrijf je idee 

duidelijk en concreet in grote lijnen. Behandel hierin wat je wilt gaan aanbieden en voor 

welke markt, wat de bedrijfsformule is, waarmee jouw product/dienst zicht onderscheidt van 

andere producten/diensten en hoe je dit gaat aanpakken. Onthoud bij het schrijven van dit 

stuk dat een drukbezette bankmanager na het lezen van de samenvatting een gevoel moet 

hebben dat hij verder wilt lezen. Schrijf daarom ook kort en krachtig, zodat het geen 

langdradig verhaal wordt. Omdat dit een allesomvattende samenvatting is kan je dit deel het 

beste als laatste pas schrijven. 

 

 De ondernemer zelf 

Het gedeelte over jezelf, de zelfstandig ondernemer. De beste producten en diensten in de 

beste situatie zullen nog steeds een faillissement veroorzaken als de ondernemer de 

verkeerde beslissingen maakt. Je begint dan ook met het opstellen van een CV over jezelf. 

Wat is je visie? Je missie? Beschrijf hier ook wat je over vijf jaar bereikt wilt hebben. Dit 

gedeelte schrijf je zodat een sponsor in je wilt investeren en een bank je het geld wilt lenen. 
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Door aan te geven dat je ervaring en motivatie hebt om het tot een winstgevende 

onderneming te maken. 

 

 De onderneming 

Welke ondernemingsvorm heb je gekozen? En heb je vergunningen en een vestigingsplaats 

of andere essentiële punten van je bedrijf die je wilt noemen? Deze onderdelen passen mooi 

in het ondernemingsplan onder het kopje "De onderneming". Hier kun je tevens je product 

of dienst beschrijven. Zorg dat je dit kort en bondig doet. 

 

 De promotiemix 

Waarom zal juist dit product of deze dienst goed verkopen? Hoe ga je je nieuwe klanten 

werven? Heb je je markt en concurrenten in beeld? Wat is er in deze markt de afgelopen 

jaren gebeurd en wat verwacht je voor de nabije toekomst? Hier komen met name alle P's in 

beeld. Je prijs, je promotie, product en plaats. 

 

 SWOT 

Een SWOT is niet verplicht maar het geeft wel snel zoveel duidelijkheid over de onderneming 

dat het alleen al voor de ondernemer zelf aan te raden is om na te denken over de 

STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES en THREATS.  

 

 Financiën 

Niet onbelangrijk: hoe wil je als zelfstandig ondernemer alles gaan financieren? Het 

ondernemingsplan is een plan om de komende vijf jaar een rode draad te hebben, en de 

financiën zijn regelmatig een van de grootste en belangrijkste onderdelen. Zeker als er geld 

van een externe factor (bank, startkapitaal, Tante Agaath) nodig is, dan willen zij uiteraard 

weten wat er gebeurt met het geld dat ze je geven. In het financiële onderdeel van het 

ondernemingsplan geef je dus uitleg over wat je nodig denkt te hebben, waarvoor, en wat je 

hiermee gaat doen. 
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1.4 Kiezen uit de ondernemingsvormen 

Een van de eerste keuzes die een zelfstandig ondernemer moet maken is de keuze voor een 

rechtsvorm, ook wel ondernemingsvormen genoemd. Het overgrote deel van de startende 

ondernemers begint een eenmanszaak. Er is dan 100% controle over het bedrijf, en het inkomen uit 

het bedrijf valt uiteindelijk gewoon onder de inkomstenbelasting. Indien er met twee of meer 

personen een onderneming wordt opgezet is de keuze voor de Vennootschap onder Firma (VOF) 

voor de meeste ondernemers vanzelfsprekend. Deze ondernemingsvormen worden natuurlijke 

ondernemingsvormen genoemd. De ondernemer is zelf geheel aansprakelijk voor alle 

aansprakelijkheid van de onderneming. Deze aansprakelijkheid is een eerste, belangrijk punt waarop 

ondernemingsvormen kunnen verschillen. 

1.4.1 Natuurlijke ondernemingsvormen 

Het grootste risico met deze ondernemingsvormen is dat de wet een zelfstandig ondernemer volledig 

aansprakelijk stelt voor alle aansprakelijkheid die op het bedrijf rust, ook wel hoofdelijke 

aansprakelijkheid genoemd. Gaat er iets namens het bedrijf mis, dan is de ondernemer 100% 

aansprakelijk, met uiteindelijk zelfs zijn privévermogen. Onverwachte aansprakelijkheid valt 

gedeeltelijk te verzekeren, maar zeker niet alles! Als er maar een klein aantal klanten is, of er zijn 

grote klanten die zorgen voor een groot percentage van de omzet, dan kan dit zeer riskant zijn. Wat 

als er nu iets mis gaat met deze klanten en deze omzet niet meer als vast gerekend kan worden? 

Kunnen de schulden dan nog wel betaald worden? Dit zijn zaken waar een ondernemer goed op 

moet letten voor hij een natuurlijke onderneming start. 

 

- Eenmanszaak 

- Maatschap 

- Vennootschap onder firma VOF 

- Commanditaire vennootschap 

- Rederij 

 



TIJD OM TE ONDERNEMEN 

 

 
 

 

WWW.ONDERNEMENENINTERNET.NL  13 

1.4.2 Privaatrechtelijke ondernemingsvormen 

Privaatrechtelijke ondernemingsvormen zijn samenwerkingsvormen en instanties die volgens de wet 

zelf kunnen handelen. De onderneming zelf - en niemand anders - is aansprakelijk voor de gevolgen. 

Een rechtspersoon kan zelf transacties maken en is zelf verantwoordelijk voor zijn verplichtingen. De 

eigenaren staan los van het bedrijf. Zij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de handelingen die het 

bedrijf doet. In het ergste geval raken aandeelhouders en investeerders hun investering kwijt, 

maar hun privévermogen is geen onderpand voor het bedrijf. 

 

- Besloten Vennootschap BV 

- Engelse Limited Ltd 

- Naamloze Vennootschap NV 

- Coöperatie 

- Vereniging 

- Stichting 

- Kerkgenootschap 

1.4.3 Publiekelijke ondernemingsvormen 

Om het rijtje compleet te maken: er zijn ook publiekelijke ondernemingsvormen. Deze zijn opgericht 

door de overheid. Vormen zijn de staat, provincies, gemeenten, maar ook waterschappen, bedrijf- en 

productschappen. Deze vormen zijn echter alleen voor de overheid en worden dus door ons verder 

niet behandeld. 
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1.5 Inschrijven bij de Kamer van Koophandel 

Het inschrijven bij de Kamer van Koophandel, afgekort KVK, is voor veel ondernemers dé start van 

het eigen bedrijf. Inschrijven bij de KVK is voor sommige mensen die nog twijfelen over het 

ondernemerschap dan ook een grote stap. Het wordt niet zelden gevierd met een drankje of 

feeststemming. Vanaf deze inschrijving ben je namelijk écht begonnen met je eigen bedrijf! 

1.5.1 Wat je moet weten voor je je bij de KVK gaat inschrijven? 

 Kamer van Koophandelinschrijving als start van het bedrijf 

De inschrijving bij de KVK hoeft niet de officiële start van je bedrijf te zijn, maar tenzij kan 

worden aangetoond dat een ander moment écht de start is (of was) wordt dit door de 

instanties wel snel aangenomen. Let dus goed op wat het beste moment voor de inschrijving 

is! Om maar een voorbeeld te noemen: de startersaftrek is drie jaar geldig en enkel als de 

ondernemer zijn urencriterium van 1225 uur gehaald heeft dat kalenderjaar. Als je je gaat 

inschrijven op 1 december zal dit dus nooit lukken. Een goede dag om je te gaan inschrijven 

bij de KVK zou dan ook ergens in de eerste week van januari zijn 

 

 Kosten tot drie maanden voor het inschrijven nog verrekenbaar 

Alle kosten die voor het opstarten van een eigen bedrijf gemaakt worden mogen worden 

verrekend met het bedrijfsresultaat. In het kort komt dat er ongeveer op neer dat van de 

uitgaven zoals een computer of huur en andere kosten de btw wordt teruggestort en dat het 

restant in mindering komt op de inkomstenbelasting. Dat is echter alleen als de 

Belastingdienst het nog ziet als de start van een bedrijf. Een etentje van zes maanden voor 

inschrijving bij de KVK wordt bijvoorbeeld in de meeste gevallen gezien als privé. Wacht 

daarom niet te lang met inschrijven! Om maar een moment te noemen: alle kosten tot 

ongeveer drie maanden voor de inschrijving van de KVK zijn redelijkerwijs nog te verrekenen. 

Oudere kosten zijn dat soms niet meer, tenzij 100% kan worden aangetoond dat dit zakelijk 

is geweest. Zoals halffabricaten, notariskosten bij een BV, het afsluiten van een zakelijke 

bankrekening en hulp bij een ondernemingsplan. 

 

 KVK-medewerker houdt niet je hand vast 

Bij de Kamer van Koophandel werken flink wat mensen die natuurlijk allemaal verschillend 

zijn, maar over het algemeen mag je aannemen dat zij niet zitten te wachten op je 
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inschrijving. Ga er dus niet heen met het idee dat zij je over de streep trekken om voor jezelf 

te beginnen. Integendeel. Zonder voldoende klanten, website, huisstijl en dergelijke raden ze 

het juist regelmatig af. Terwijl nog geen 1% van de ondernemers de luxe heeft dat hij al met 

voldoende klanten kan beginnen! Dit is gewoon een eerste drempel die een ondernemer 

moet overstappen om te laten zien dat hij durf heeft. Als je het al laat afweten bij een lastige 

KVK-werknemer, hoe overtuig je dan ooit je klanten en prospects? Daarom: ga er pas heen 

als je 100% weet dat je wilt gaan ondernemen en mocht dit moment gekomen zijn, laat je 

dan niet door de eerste negatieve reactie uit het veld slaan. 

 

Lastige vragen 

Als aanvulling op het vorige punt: houd rekening met de vragen die zullen komen bij het inschrijven. 

De KVK wil meteen wat zaken van je weten die flink impact kunnen hebben op aansprakelijkheid, 

fiscale gevolgen en privégevolgen. Bereid je daarom goed voor op de vragen die de KVK zal gaan 

stellen.  

1.5.2 Wat wil de Kamer van Koophandel van je weten bij 

inschrijving? 

 Legitimatie 

Zorg dat je je altijd kunt legitimeren met je paspoort of 

identiteitskaart als je een eenmanszaak gaat inschrijven. Bij een 

eigen rechtsvorm zijn nog andere papieren nodig, zoals de 

statuten. Informeer daarom goed wat de KVK wil weten 

voor je je gaat inschrijven.  

 

 Elevator pitch 

Allereerst  wil men bij de KVK weten wat je wilt gaan doen. Dan zitten ze niet direct op je 

ondernemingsplan te wachten met alle aspecten en unique selling points van je bedrijf, dus 

vertel simpel in het kort, in dertig seconden, wat je bedrijf precies zal gaan aanbieden. Dit 

wordt ook wel de elevator pitch genoemd. Mensen zijn vaak veel eerder overtuigd van je 

bedrijf als je het kort en bondig weet te vertellen dan wanneer je er lange verhalen van 

maakt. Probeer vooraf dan ook voor jezelf te oefenen hoe je in een halve minuut kunt 

vertellen wat je gaat doen.  
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 Bedrijfsnaam 

Bij het inschrijven van je bedrijf bij de KVK wil men je bedrijfsnaam weten. De Kamer van 

Koophandel zal hierop een advies geven of dit wel of niet aan te raden is maar dit is zeker 

niet volledig of bindend! De KVK-medewerker kijkt enkel of er een bedrijf in de regio is met 

die naam, maar mocht er bijvoorbeeld al een Amerikaans bedrijf zijn die die naam via een 

merkregistratie heeft gekocht dan kun je deze nog wel bij de KVK inschrijven. Met het risico 

dat, zodra dit Amerikaanse bedrijf erachter komt en bezwaar maakt, je alsnog je bedrijf moet 

opdoeken. Probeer vooraf dan ook te kijken of je naam uniek is en of er geen merkregistratie 

of handelsnaam voor bestaat. Een tip hierbij kan natuurlijk zijn om even te kijken of alle 

domeinnamen hiervoor nog vrij zijn. In dat geval is de kans op een conflict al een stuk kleiner 

(maar zeker nog niet uitgesloten). 

 

 Ondernemingsvorm 

Weet goed de verschillen tussen de ondernemingsvormen. Op het internet is hier veel over 

te vinden en dit kan behoorlijk wat invloed hebben op je bedrijf. Zo is een BV niet erg 

interessant indien de winsten zeer beperkt zijn (verlies zelfstandigenaftrek bijvoorbeeld), 

maar is de eigenaar van een eenmanszaak opeens weer met zijn privévermogen 

aansprakelijk! 

 

 Verdere vragen 

De KVK wil direct bij inschrijving enkele bijzondere zaken weten. Zo wil de KVK weten of er 

personeel komt in het bedrijf (inclusief uitzendkrachten!), of er export en import zal 

plaatsvinden en wat de domeinnaam van het bedrijf wordt. Wees gerust; deze punten zijn 

enkel voor de KVK om zich wat te verdiepen in statistieken en het is geen probleem als je 

geen personeel invult maar de volgende dag toch een uitzendkracht gaat inhuren. Er is 

immers niets zo veranderlijk als de ondernemende mens.  

 

Na de inschrijving 

Heb je de inschrijving voltooid? Dan kun je nu werkelijk beginnen met 

ondernemen. Let niet op de ‘fanmail’; Inschrijven bij de KVK betekent in 

de meeste gevallen de eerste maanden enorm veel reclamebladen van 

bedrijven die hun diensten aan de startende ondernemer willen 

aanbieden. Zo word je wel meteen lekker op de hoogte gebracht van wat 



TIJD OM TE ONDERNEMEN 

 

 
 

 

WWW.ONDERNEMENENINTERNET.NL  17 

voor soort diensten er allemaal zijn voor de ondernemer. Het zal vast niet lang duren of er worden 

pc’s, leaseauto's, boekhouddiensten en andere diensten voor ondernemers aangeschaft. Succes met 

de onderneming! 

1.6 Het uurtarief bepalen 

Voor ondernemers die de luxe hebben dat ze rustig drie jaar mogen doen om het juiste uurtarief te 

bepalen is er geen probleem; uiteindelijk bepalen vraag en aanbod het uurtarief wel. Want wanneer 

het drukker wordt, stijgt het uurtarief gewoon. Maar voor ondernemers die vaste lasten hebben 

zoals een hypotheek, auto of kinderen wordt het lastiger. Aan de ene kant wil je graag starten met 

een bedrijf en een uurtarief van 80 of 90 euro, maar aan de andere kant wil je de eerste klant die je 

juist zo hard nodig hebt, niet afschrikken met een te hoog uurtarief. Dan liever starten met 40 euro 

of zo. Want dan heb je in ieder geval wat verdiend! 

 

Een uurtarief bepaal je zelf. Je kunt kijken naar je concurrenten 

maar als deze al enorme naamsbekendheid en klantenbestand 

hebben opgebouwd is het voor hen niet erg als er een klant 

afschrikt van een hoge prijs. Voor jou wel. Je dient dan ook zelf 

te kijken wat je uren waard zijn voor de klant. Welk uurtarief je 

uiteindelijk ook kiest, hou je in ieder geval aan de volgende 

gouden regels: 

 

Wees niet te bescheiden 

Zonder ervaring klinkt alles vaak snel fantastisch. Als je timmerman bent en je krijgt 40 euro per uur 

is dat super. Je werkt een week lang 40 uur en dan heb je opeens 1600 euro in een week verdiend? 

Stop.  

 

Reken jezelf niet te snel te rijk. Voor je ergens voor 40 uur kunt werken moet je: 

- Eén of twee keer op gesprek; 

- Een auto kopen; 

- Misschien een training volgen over het geven van presentaties; 

- De klant een offerte aanbieden. Deze maken alleen al kost vaak 2 á 3 uur; 

- De offerte met de klant bespreken. Je kan er daarbij vanuit gaan dat één op de drie klanten je 

offerte niet accepteert; 
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- Naar de klant; 

- Achteraf een factuur opmaken; 

- Misschien wel een herinnering sturen (op eigen postpapier); 

- De financiële administratie doen; 

- Achteraf nog een keer langs om te kijken of alles naar wens is 

- Kleine dingetjes kosteloos aanpassen. 

 

Uiteindelijk kom je erachter dat je voor 40 uur werken ongeveer 10% kostprijs hebt en ongeveer 

zestig uur bezig bent geweest. Je verdiende dus geen 40 euro per uur maar enkel 24 euro per uur. 

Bruto. En dat is nog een successcenario. Wat nu als je bedenkt dat één op de drie offertes niet wordt 

geaccepteerd en je als timmerman regelmatig een dag niet kunt werken door het weer, door ziekte, 

door een kapotte auto of door wat voor reden dan ook? Houd er dus rekening mee dat 50% van je 

uren voor 100% van je inkomsten moeten zorgen. 

 

Pas op met het geven van korting 

Stel je eens voor. Je hebt een offerte van 3000 euro uitgebracht. De klant is razend enthousiast. Hij 

wil je offerte aannemen maar heeft een probleem. Zijn budget is maar 2700. Dus als jij 10% zakt gaat 

hij vandaag nog akkoord. Aan jou de keuze: 2700… of niets! De keuze is snel gemaakt, toch? 2700 

denk je? Misschien is dat toch niet de slimste keuze. Korting geven is namelijk risicovol. Het risico zit 

hem er namelijk in dat de klant best 4000 euro budget heeft. Budgetten zijn planschema’s. Hoe vaak 

komen schema's nou uit? En als je toegeeft aan de klant komt dat altijd uit. Deze klant doet 

bijvoorbeeld morgen een vervolgaanschaf of brengt morgen weer een klant aan. Wat doe je dan? 

Reken je dan wel 3000? Maar Wat als deze nieuwe klant merkt dat zijn vriend 2700 betaald heeft? 

Voelt hij zich dan niet belazerd? Hij zal waarschijnlijk proberen om 2600 rond te krijgen. Je komt in 

een vicieuze cirkel terecht. Hele branches gaan hier soms aan kapot. Denk bijvoorbeeld maar eens 

aan de keukenbranche of de internetbranche waarin woekerprijzen tot een faillissementenregen 

resulteerde. 

 

Bereken je waarde 

Iedereen heeft een bepaalde waarde. Die kan beïnvloed worden door ervaring, opleiding, autoriteit, 

patenten, specialismen en vooral door vraag en aanbod. Ga je veel adverteren? Dan kun je gokken 

door iets meer te vragen. Begin je parttime? Dan heb je weinig tijd en kun je iets meer vragen, 

enzovoort. 
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Straal stabiliteit uit 

Als je uurtarief niet goed blijkt te zijn moet je deze natuurlijk aanpassen maar probeer wel een 

uurtarief te bedenken waarmee je verwacht het een jaar vol te houden. Mensen raken gewend aan 

je prijzen en het is achteraf moeilijk om deze te verhogen! Verlagen betekent niet direct meer 

klanten, dus dat doe je waarschijnlijk ook niet graag. Natuurlijk kun je aparte prijzen rekenen voor 

‘een proeftraining’ of ‘een aanbieding’, zolang maar duidelijk is wat je reguliere prijzen zijn. 

 

Vraag het ook eens aan medeondernemers 

 Als je er echt niet uit komt, bespreek dan eens met enkele 

medeondernemers hoe zij op hun uurtarief zijn gekomen. Mensen 

zien prijzen vaak als een ‘hard’ vaststaand iets terwijl deze door een 

ondernemer gewoon zijn bepaald. De ondernemer is ook maar een 

mens dus vaak zit er meer emotie dan wijsheid achter. Hij kan je 

vertellen hoe hij aan zijn uurtarief is gekomen.  Uiteindelijk vertelt de tijd en ervaring wel wat het 

juiste uurtarief moet worden maar vooraf even informeren bij andere ondernemers wat zij een 

normaal uurtarief vinden helpt natuurlijk zeker! 
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1.7 Durven ondernemen 

Een echte ondernemer kan herkend worden aan verschillende 

eigenschappen. Een hiervan is de angst om te falen. Of deze 

angst nu latent schuil gaat achter een krachtig imago of duidelijk 

op de voorgrond treedt, doet er niet toe. Het hebben van 

faalangst zal de ondernemer naar zijn doel brengen. Mits de 

angst niet gaat domineren en zijn natuurlijke stappen en plannen 

gaat dwarsbomen. Het omzetten van deze angst in kracht en richting zal elke ondernemer met grote 

stappen verder brengen in het realiseren van de gewenste doelstellingen en dromen. Voor de angst 

om te falen hoeft men zich niet te schamen. Kijk ernaar en laat het een raadgever zijn voor hoe het 

ook anders kan. 

1.7.1 Wat zijn de top 5 angstvalkuilen voor de startende 

ondernemer? 

De startende ondernemer zal zich herkennen in één of meerdere combinatie van de volgende 

angstpatronen: 

 

 Angst voor kritiek van en afgaan voor de directe en indirecte omgeving 

Elke startende ondernemer kan met argusogen in de gaten gehouden worden door zijn of 

haar omgeving. Het zetten van de eerste stap kan voor de omgeving een directe confrontatie 

met een gevoel van beperking in hun eigen leven zijn, een stap die zij nooit zouden durven of 

kunnen maken. Dit heeft een directe weerslag op de echte ondernemer, want deze “druk” is 

voelbaar. 

 

 Angst voor armoede en onregelmatige inkomsten 

Wat is er makkelijker en veiliger dan een vast salaris elke maand? Dat is een van de grootste 

valkuilen voor een startende ondernemer. Dit geldt zeker voor diegenen die eerst in 

loondienst hebben gewerkt. De omschakeling is niet alleen fysiek,  maar zeker ook mentaal 

en emotioneel. Zal het gaan lukken?  
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 Angst voor het zwarte gat als men faalt 

Een droom gaat vaak gepaard met een nachtmerrie, namelijk “wat als het nu niet lukt? Wat 

als ik faal, ik zou niet weten wat ik dan met mijn leven en talenten aan moet.” Dit is een hele 

logische valkuil. Maar teveel focus op het niet halen kan die realiteit dichterbij halen. 

 

 Angst om het gezin, kind & partner, niet te kunnen onderhouden 

Voor de startende ondernemer met een gezin of alleen een partner om te onderhouden, is 

de drempel om te beginnen alleen maar groter. Er ligt een grotere financiële druk en de 

consequenties van een mogelijk falen worden vaak buitenproportioneel opgeblazen. Zo kan 

men heel lang voor de ondernemingsdrempel blijven zitten piekeren... 

 

 Angst voor succes 

Vreemde eend in de bijt? Nee. De angst voor succes is vaak even groot als de angst voor het 

falen. Waarom? De mens zit complex in elkaar. Wat als de onderneming nu eens gigantisch 

succesvol wordt? Wat betekent dat voor de ondernemer zelf? Moeten er dan mensen 

worden aangenomen en blijft er niets meer over van die mooie onderneming waarmee men 

begon? De angst voor succes is een even belangrijke ondermijner als de angst om te falen. 

Kan men wel omgaan met het succes? Neemt de druk dan geen buitengewone proporties 

aan? Het verwachtingsniveau van iedereen stijgt en wie hoog klimt kan natuurlijk ook veel 

harder en dieper vallen. 

 

Bestaat een combinatie van bovenstaande angsten? Geen nood. Bijna elke ondernemer herkent 

zichzelf hier wel in. Het is nu een angst. Breng hem onder controle en het wordt een kracht. Denk 

goed na wat de reden is om een eigen onderneming te starten. Het niet in de grote stroom mee 

willen gaan heeft waarschijnlijk een hele gegronde reden. Is het 

om een product of dienst wat er nog niet is? Of door ervaring 

met een product of dienst, en kan dit beter? Graag eigen keuzes 

willen maken? Wat de drijfveer ook is, deze is persoonlijk en 

daarom is hij ook uniek. De een gaat uit zijn dak tijdens het 

sporten, de ander heeft een hobby waarin hij zijn ei kwijt kan. De 

ondernemer heeft in plaats van een vaste baan de uitdaging genomen om het heft zelf in handen te 

nemen. Maar weinig mensen weten precies wat ze willen, of wat ze kunnen. Voor de mensen die dit 

wel weten is dit juist een stap verder en iets om waanzinnig trots op te zijn. 
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 De angst om het niet te halen of de angst voor een te onregelmatig inkomen, blijft ook dan 

aanwezig. Maar een ondernemer die hier vooraf al mee bezig is, kan zich hiertegen op verschillende 

manieren indekken. Probeer zakelijk geldverkeer gescheiden te houden via een aparte rekening, en 

zet elke maand wat geld opzij voor die maanden dat het wat minder gaat. Met een spaarrekening als 

buffer, slaapt het al heel wat rustiger. En zo zijn op alle bovenstaande angsten oplossingen te 

bedenken. Zet nu eens die stap en ga met het ondernemersplan naar de bank. Ondernemers hebben 

vaak een heel pakket van verzekeringen, rekeningen, leningen of andere zaken nodig. Voor de bank 

een interessante klant. Ook indien eerst een vrijblijvend gesprek of advies gewenst is, zal de bank 

graag willen adviseren hoe de valkuilen, waarover u nu nog onzeker bent, opgelost kunnen worden. 

1.7.2 Faalangst  omzetten in creatie en realisatie van dromen en 

doelstellingen 

De kern van het realiseren van dromen en doelstellingen zit altijd in het eerst lokaliseren van de 

ondermijners. Wat zijn die zoal? De top 5 valkuilen zijn hierboven genoemd. Andere ondermijners 

houden vaak verband met zich niet slim of handig genoeg vinden, een te klein netwerk hebben, niet 

communicatief genoeg zijn, et cetera.. Alle ondermijners voor een gouden toekomst moeten worden 

opgezocht en worden opgeschreven. Succes en introspectie gaan hand in hand. Lef en ondernemen 

horen bij elkaar: het lef om te kijken naar de eigen innerlijke wereld. Vaak liggen aan de 

ondermijners ervaringen ten grondslag en aan deze ervaringen vaak weer opvoeders, vrienden of 

andere informatiebronnen. Als de ondermijners en de doelstellingen bekend zijn, dan is het een 

‘eenvoudige’ kwestie om de ondermijners te vervangen door de doelstellingen en dromen. Dit heeft 

tot gevolg dat aan alles wat de startende ondernemer denkt, zegt en doet hetzelfde succesmodel en 

het zelfde succesgevoel ten grondslag liggen. Dit focust de aandacht en de energie van het 

ondernemen en creëert rust, zelfvertrouwen en uiteindelijk succes. 
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1.7.3 Do’s en dont’s om dromen en doelstellingen om te zetten in 

realiteit 

Do's       

- Een lijst van ondermijners maken  

- De gewenste toekomst visualiseren 

- Het beeld van een succesfelicitatie van naasten voor je zien 

- In rust en ontspanning aan de toekomst bouwen 

- In je eigen kracht vertrouwen  

- Ervoor gaan en over die drempel stappen 

 

Dont's  

- In angst wachten bij de ondernemingsdrempel  

- Vervallen in controle en stress  

- Geld oppotten uit angst voor investering  

- Overdreven focussen op de concurrentie 

- Te snel opgeven 

- Blijven zitten met eigen angst en onzekerheid  
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1.8 Freelance ondernemen 

Freelance is een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te 

leveren voor een opdrachtgever. ‘Freelance’ is geen juridisch bestaande term. Juridisch gaat het hier 

meestal om een 'overeenkomst van opdracht'. Er is dan ook geen sprake van een werkgever, 

uitsluitend van een opdrachtgever. Iemand die freelance opdrachten aanneemt, heet wel freelancer. 

 

Een freelance ondernemer is de tussenstap tussen een bedrijf en een medewerker in loondienst. In 

feite is een freelance ondernemer meestal een directeur van een eenmanszaak. Hij werkt voor 

zichzelf en heeft meerdere opdrachtgevers. Echter een freelancer heeft zelden andere mensen in 

dienst dan de freelancer zelf en werkt vaak langdurig voor dezelfde opdrachtgevers. Aan de andere 

kant is een freelance ondernemer gewoon een medewerker in dienst die alleen voor de wet als 

externe partij gezien wordt. Officieel is er geen gezagsverhouding en in de praktijk maakt het vaak 

niet uit of de opdrachtgever werkelijk de baas of de klant is, want gezag hebben ze allebei.  

 

Omdat er in principe geen KvK-inschrijving noodzakelijk is kan het voorkomen dat een ondernemer 

zichzelf als freelancer ziet maar dat de Belastingdienst gewoon besluit dat deze persoon in loondienst 

is. Dit kan grote gevolgen hebben. Zo kan achteraf besloten worden dat de werkgever achterstallige 

premies moet betalen. Als dit over meerdere freelancers gaat en/of over meerdere jaren kan dit 

bedrag flink oplopen. Het is daarom belangrijk er zeker van te zijn dat niet alleen de ondernemer 

zichzelf als freelancer ziet maar dat de Belastingdienst dit ook zo ziet! 
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1.8.1 Wanneer ben je freelance aan het ondernemen? 

 Je hebt meerdere opdrachtgevers 

De meest duidelijke oplossing is te zoeken naar meerdere opdrachtgevers. Als je voor 

verschillende partijen aan het werk bent, ben je zelfstandig. De Belastingdienst ziet je dan als 

freelance ondernemer. Dit kan al bij enkele opdrachtgevers (drie of meer) per jaar. 

 

 Je werktijden variëren 

Als er vaste werktijden zijn met een vaste structuur en dit is voor een langere tijd dan kan de 

Belastingdienst dit zien als verkapte loondienst. Bijvoorbeeld als er elke maandag en dinsdag 

gewerkt wordt voor hetzelfde bedrijf. Er is dan geen prestatiegerichte opdracht meer. Er 

wordt geen doel meer nagestreefd. Als een product is afgeleverd en je er dus enkele keren 

niet meer bent geweest en er wordt een nieuwe opdracht afgesloten dan is dat natuurlijk 

oké. 

 

 Belastingaangifte 

Als je ondernemer wordt doe je zelf een belastingaangifte. Zelf dien je aan te tonen 

dat je verantwoordelijk bent voor de financiële administratie van de diensten en/of 

producten die je bedrijf biedt. In principe kunnen incidentele freelance-opdrachten gewoon 

bij overige inkomsten worden opgegeven. Er is geen registratieverplichting. Wel is het in veel 

gevallen aan te raden om even langs de Kamer van Koophandel te gaan voor een 

inschrijving. Je kunt dan de btw van kosten terugkrijgen. Kleine ondernemers met minder 

dan 1800 euro btw per jaar mogen dit vaak (gedeeltelijk) houden en voor 

actieve parttimers die meer dan 1225 uur per jaar freelance werken zijn er 

aftrekmogelijkheden die kunnen oplopen tot een belastingvrije voet van meer dan 10.000 

euro!  

 

 Freelance VAR-verklaring 

Natuurlijk kan het voorkomen dat een grote opdrachtgever je langere tijd in wil huren en je 

hierdoor fulltime tijdelijk (jaren?) voor een enkele opdrachtgever moet werken. Dat kan wel 

maar dan moet de Belastingdienst het er wel mee eens zijn. Sommige opdrachtgevers willen 

dit vooraf graag duidelijk op papier en eisen voordat de opdracht definitief akkoord is eerst 

zo’n bewijs via een VAR-verklaring.  
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1.8.2 Hoe start je als freelance ondernemer? 

In Nederland kan iedereen zichzelf zien als freelance 

ondernemer. Iedereen mag een opdracht aannemen, deze 

uitvoeren en een factuur (rekening) sturen. In eerste instantie 

kun je dit, zolang het incidenteel gebeurt, opgeven bij de 

Belastingdienst als inkomen uit overige werkzaamheden. 

Bewaar wel altijd een kopie van de rekening en 

opdrachtbevestiging. 

 

 Indien er na verloop van tijd voor meer opdrachtgevers gewerkt wordt of als er te veel (bijvoorbeeld 

voor meer dan duizenden euro's op jaarbasis) voor een opdrachtgever wordt gewerkt moet je even 

opletten. Indien er maar sprake is van één opdrachtgever betekent dit aan het einde van het jaar 

veelal dat er sprake is van loondienst. Meerdere opdrachtgevers kan betekenen dat inschrijving in de 

KVK fiscaal voordelig wordt. 

 

Zodra er een KVK-inschrijving is moet er in veel gevallen btw verrekend worden. De opdrachtgever 

kan dit weer verrekenen dus dit kan bij het oude bedrag worden opgeteld. Kleine ondernemers met 

minder dan 1800 euro positief saldo btw mogen dit vaak houden.  Als er verder de verwachting is dat 

er meer dan 1225 uur per jaar (drie dagen per week) aan de onderneming besteed wordt (dat is 

inclusief administratie, lezen van vakliteratuur, het uitbrengen van offertes, et cetera) dan zijn er 

interessante fiscale voordelen voor ondernemers. 

 

Freelance overeenkomsten kunnen ook gesloten worden naast arbeid uit loondienst. Iedereen kan 

en mag in Nederland wettelijk een overeenkomst tot het leveren van een product  of het verrichten 

van een prestatie afsluiten, maar alleen een persoon die in Nederland werkzaam mag zijn mag dit 

werk in Nederland tot stand brengen. 
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1.9 Parttime ondernemen 

Parttime ondernemen is nog nooit zo populair geweest als vandaag de 

dag. Mede door het populaire deeltijdwerken en het ‘nieuwe’ medium 

internet waardoor het op veel manieren mogelijk is om ‘s avonds een 

webwinkel te beginnen of een eigen website te starten, beginnen veel 

mensen parttime met ondernemen. 

 

Parttime ondernemen is echter geen eigen ondernemingsvorm. Voor de Belastingdienst ben je dan 

ook nooit parttime ondernemer. Of je wordt ondernemer of je wordt het niet. Dat is dan afhankelijk 

van bijvoorbeeld een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en of er aan het btw-verkeer wordt 

meegedaan. Voor de meeste parttime ondernemers geldt dat het interessant is om zich in te 

schrijven bij de Kamer van Koophandel. 

 

Business-to-Business 

Om zakelijke klanten te krijgen is meestal een Kamer van Koophandel-inschrijving nodig. Op die 

manier kunnen bedrijven zien dat ze met een bedrijf te maken hebben en niet met een natuurlijk 

persoon. Soms vragen ze ook om een VAR WUO-verklaring. Daarmee zijn ze verzekerd dat de 

Belastingdienst de persoon niet als werknemer ziet, iets wat enorme financiële gevolgen met zich 

mee kan brengen. Daarover later meer. 

 

Imago 

Een Kamer van Koophandel-nummer geeft een bedrijf meer imago. Iedereen kan via een online 

marktplaats spulletjes verkopen maar de personen die zich hebben ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel zijn hier vaak serieuzer mee bezig, zo wordt vaak gedacht. 

 

Fiscale voordelen 

Zo mag betaalde btw worden verrekend en zelfs ontvangen btw soms worden gehouden. Als dit per 

jaar minder dan ongeveer 1900 euro is, dan mag dit worden gehouden en wordt dit gezien als winst. 

Dat is het geval bij 10.000 of minder winst per jaar. Voor veel parttime ondernemers een realistisch 

beeld. Bij meer winst of indien er meer dan 1225 uur aan de onderneming wordt gewerkt zijn er ook 

zelfstandigenaftrek en startersaftrek voor de inkomstenbelasting mogelijk. 
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Toch is inschrijving bij de Kamer van Koophandel, hoe graag deze instantie dat ook wil laten blijken, 

niet verplicht. Veel mensen willen rustig en naast hun bestaande werk parttime ondernemen. Eerst 

eens een dag in de week, of eerst in het weekend. Met veel beroepen is dat ook goed mogelijk. Om 

maar enkele voorbeelden te noemen: kapper kun je zijn met een enkele klant. Belastingadviseur kun 

je zijn enkel in de maand april, of webwinkelier enkel ‘s avonds of in het weekend. En al deze mensen 

zijn parttime aan het ondernemen. 

1.9.1 Vereisten voor het parttime ondernemen 

In theorie zijn er eigenlijk geen vereisten om parttime te kunnen ondernemen. Iedereen mag zich 

parttime ondernemer noemen als hij of zij iets naast zijn normale bezigheden of werkzaamheden in 

loondienst doet. De inkomsten uit de onderneming kunnen bij de inkomstenbelasting worden 

opgegeven als ‘inkomen uit overige werkzaamheden’.  En dat is dat! Aan de ene kant klinkt dat te 

mooi om waar te zijn en in de praktijk is het dat ook meestal wel. Zo zijn er wel zaken waarop gelet 

moet worden: 

 

 De werkgever 

Naast de onderneming is men veelal nog parttime in loondienst. Heel verstandig, want zo 

blijft er vast inkomen binnenstromen in een tijd waarin het inkomen van het ondernemen 

misschien nog lang niet zeker is. Het is echter maar de vraag of de werkgever er ook zo over 

denkt.  Bij voldoende omzet wordt de baan misschien wel opgezegd. Als er naast de baan 

klanten worden geworven voor de eigen zaak kan er belangenverstrengeling optreden. Met 

een concurrentiebeding is dit soms zelfs verboden. Wij raden dan ook aan om initiatieven 

eerst openhartig met de werkgever te bespreken. Eerlijkheid geeft de grootste kansen! 

 

 Risico's en verzekeringen 

 Als er parttime wordt gewerkt aan een eigen zaak zijn verzekeringen soms relatief duur. Een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering is met een baan naast de eigen zaak soms ook niet eens 

nodig, maar een aansprakelijkheidsverzekering juist weer wel. Kijk vooraf duidelijk wat de 

risico's zijn van het ondernemen en of deze zo klein mogelijk kunnen worden gemaakt. Zie 

voor meer informatie hierover het hoofdstuk ‘Verzekeringen’ verderop in dit e-book. 

 

 Bedrijfsruimte 

Veel parttime ondernemers werken vanuit huis. Voor die ene dag in de week is het ook niet 
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rendabel om een bedrijfsruimte te huren. Vaak is het geen enkel probleem om thuis te 

werken, maar houd wel rekening met de eisen van de lokale overheid. Zo hebben gemeentes 

bijvoorbeeld een bestemmingsplan en kun je niet zomaar een kapperszaak van je huis 

maken. Lees voor meer informatie hierover het hoofdstuk ‘Bedrijfsruimte’ verderop in dit e-

book. 

 

 Belastingdienst 

Als je eenmaal gaat ondernemen stelt de Belastingdienst enkele voorwaarden. Zo moeten 

ondernemers die veel voor bedrijven werken bij voorkeur meerdere opdrachtgevers hebben, 

wisselende uren hebben, prestatiegerichte doelen hebben en mogen zij anderen inschakelen 

om hen te helpen met de opdracht. Als aan een of meerdere voorwaarden niet wordt 

voldaan kan de Belastingdienst zeggen dat er geen bedrijf is maar dat de persoon in dienst 

van dat bedrijf is. Het gevolg kan zijn dat er opeens premies afgedragen moeten worden, 

pensioen en vakantiegeld geregeld moeten worden en er zo grote financiële gevolgen voor 

de ondernemer en opdrachtgever kunnen ontstaan.  

 

 Freelance ondernemen 

Omdat er een grijs gebied kan ontstaan tussen freelance ondernemen die kan werken voor 

een enkele opdrachtgever en verkapte loondienst, heeft de overheid de VAR-verklaring 

ontwikkeld. Voor mensen die dan ook hun uren in rekening brengen bij een klant en op deze 

manier parttime willen ondernemen kan het noodzakelijk zijn dat er een VAR WUO 

verklaring wordt uitgegeven.  

 

Laatste tip: Denk eens aan een ondernemingsplan 

De meeste ondernemers maken er wel een, maar vooral parttime ondernemers denken: “mijn idee is 

nog zo pril, ik hoef nog geen krediet en ik weet nog niet of dit wel is wat ik wil, een 

ondernemingsplan is dus nog niet nodig”. Ons advies is om hoe klein het idee ook is, toch een 

ondernemingsplan te maken en deze te laten zien aan een ervaren ondernemer of ervaren 

ondernemersadviseur, zoals de Kamer van Koophandel, een boekhouder of accountant. Een 

ondernemingsplan is niet verplicht, maar geeft een duidelijk beeld hoe de ondernemer denkt over de 

markt, keuzes, risico's en financiën. Het is een gemakkelijke manier om alle facetten van het 

ondernemen even langs te gaan. 
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1.10 Beginnen met een bedrijfsruimte 

Bedrijfsruimte is zeker in het begin een van de duurdere zaken 

voor een zelfstandig ondernemer. Voor veel ondernemers is de 

spreekwoordelijke zolderkamer dan ook de ideale bedrijfsruimte 

om te starten met ondernemen. Want veel ondernemers 

hebben vaak niet meer dan een telefoon, computer met 

internet, een goede bureaustoel en misschien een paar koppen 

koffie per dag nodig om te kunnen ondernemen. En in de bedrijfsruimte komt alleen de ondernemer 

zelf, klanten ontmoet hij op locatie. Veel ondernemers die zo werken zijn bijvoorbeeld webdesigners, 

fotografen of makelaars. Zij kunnen de eerste maanden prima zonder bedrijfsruimte. Toch heeft een 

eigen bedrijfsruimte bij de meeste ondernemers uiteindelijk echt de voorkeur. 

 

Voordelen van een bedrijfsruimte 

 Minder reistijd: klanten kunnen bij jouw bedrijfsruimte komen in plaats van jij bij hen.  

 Uitstraling: een bedrijfsruimte laat zien dat het niet gaat om een bijklussende student, maar 

om een echte onderneming.  

 Werkgevoel: je gaat 's morgens naar je werk in plaats van dat je de hele dag de deur niet uit 

komt. 

 Netwerken: bedrijfsruimtes zijn vaak bij elkaar geplaatst. Hierdoor zit je tussen bedrijven en 

dus tussen potentiële klanten of partners. 

 Bereikbaar: bedrijfsruimtes zijn (voor klanten) vaak beter bereikbaar dan woonwijken. 

 Groeimogelijkheden: een stagiaire bij je thuis laten komen geeft soms toch moeilijkheden. 

 Privé en zaken scheiden: van negen tot vijf ben je op kantoor en werk je. Zo wordt thuis weer 

echt privé. 

 Psychologie: met een bedrijfsruimte voel je jezelf misschien ook meer een ondernemer. 

 

Nadelen bedrijfsruimte 

 Minder flexibel: je werk ligt op kantoor. Als je 's avonds opeens iets bedenkt kun je er 

misschien niet meer bij. 

 Reistijd: afhankelijk van hoe ver je bedrijfsruimte van je huis ligt kan je eigen reistijd ook flink 

stijgen! 
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 Kosten: uiteindelijk de belangrijkste factor voor de meeste ondernemers om even te 

wachten met een bedrijfsruimte. 

 

Mogelijkheden voor bedrijfsruimtes 

Een bedrijfsruimte kun je kopen of huren. Beide hebben verschillende fiscale eigenschappen. 

Natuurlijk kun je ook een bedrijfsruimte aan huis aanhouden. Let hierbij wel goed op dat de 

bedrijfsruimte voldoet aan de reglementen van de belastingdienst.  

1.10.1 Bedrijfsruimte huren 

Een bedrijfsruimte huren kan in tegenstelling tot het huren van een woonhuis veel meer voordelen 

hebben. De kosten van de huur van de bedrijfsruimte kunnen vaak 100% worden afgetrokken van de 

winst. De btw kan natuurlijk verrekend worden in de voorbelasting met de belastingdienst en de 

kosten van het huren hebben direct effect op de winst en dus op de inkomstenbelasting. Zo betaalt 

de belastingdienst bijna 50% van de huur van de bedrijfsruimte mee! 

 

Eigenschappen bij het huren van een bedrijfsruimte 

Een bedrijfsruimte huren is bij de belastingdienst onderhevig aan enkele regels. Pas als aan al deze 

regels is voldaan mogen de kosten voor deze bedrijfsruimte 100% fiscaal worden afgetrokken. Zo 

mag de btw van de kosten van het huren van de bedrijfsruimte alleen worden afgetrokken als deze 

minimaal voor 90% via de voorbelasting (dus met de btw over uw inkomsten) is te verrekenen. 

Verder is er een huurcontact nodig waarin de volgende zaken over het huren vermeld staan: 

- Dat de huur is belast met btw; 

- Vanaf welke datum er wordt gestart met het huren van de bedrijfsruimte; 

- Een verklaring van de huurder dat de huur van de bedrijfsruimte voor minimaal 90% wordt 

verrekend; 

- Een omschrijving van de bedrijfsruimte; 

- De datum van het boekjaar van de huurder. 

 

Zowel de huurder als de verhuurder van het bedrijfspand moeten het huur contract ondertekenen. 
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Aftrekbare posten bij het huren van een bedrijfsruimte 

Indien er is voldaan aan bovenstaande eigenschappen, dan mogen de volgende kosten mogen van de 

belastingdienst 100% worden afgetrokken van de inkomsten: 

- De huur van de bedrijfsruimte; 

- De energiekosten; 

- De verzekeringskosten; 

- De schoonmaakkosten; 

- De inrichtingskosten (zoals vloerbedekking, behang, maar ook bureaus en kasten); 

- De huisstijlkosten (poster voor op het raam, naambordje bij de deur, etc.). 

1.10.2 Bedrijfsruimte kopen 

 Bij het kopen van een bedrijfsruimte wordt er direct geïnvesteerd in 

het bedrijf. Indien er voldoende financiën zijn kan het financieel veel 

interessanter zijn om een bedrijfsruimte te kopen in plaats van te 

huren. Zo is er meer invloed mogelijk in het pand als dat gekocht of 

gebouwd is, dan wanneer je het huurt.  

 

Hieronder staan een aantal zaken waarop je moet letten bij het kopen van een bedrijfsruimte. 

 

 Toekomstbeeld 

Als het niet nodig is om de bedrijfsruimte te kopen hoeft dit niet altijd het meest 

aantrekkelijk te zijn. Met het kopen van een bedrijfsruimte is er direct minder flexibiliteit dan 

bij het huren ervan. Door te kopen is het soms bijna direct noodzakelijk om op deze locatie 

jarenlang te blijven zitten om de aanschafkosten kwijt te raken. 

  

 Noodzaak  van het kopen 

Moet de bedrijfsruimte gekocht worden omdat er op deze locatie nog geen bedrijfsruimte 

bestaat? Of is er veel inspraak nodig in de indeling? Dit kan de keuzemogelijkheden natuurlijk 

zeer beperken. 
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 Financiële moment 

Kopen is een momentopname. Wat zijn de hypotheekkosten op dat moment? En de 

huurprijzen? 

 

 Locatie van de bedrijfsruimte 

Wat is de beste locatie voor de bedrijfsruimte? Hoe zit het met de bereikbaarheid? En welke 

gemeentelijke vergunningen zijn er nodig? Zijn er uitbreidingsmogelijkheden? 

 

 Aankoopkosten 

De aankoopkosten die komen kijken bij het kopen van een bedrijfsruimte, zoals makelaars- 

en notariskosten, overdrachtsbelastingen en BTW worden bij de koopsom van het 

bedrijfspand opgeteld. Deze mogen niet in een keer worden afgetrokken maar moeten 

periodiek worden afgeschreven. 

 

 Investeringsaftrek 

Het kopen van een bedrijfsruimte is een investering. Er is dan ook investeringsaftrek mogelijk 

voor het bedrag dat de onderneming zelf in de bedrijfsruimte steekt (dus exclusief het te 

lenen bedrag). 

 

 Wel of geen btw 

De levering van een bedrijfsruimte dat langer dan twee jaar geleden in gebruik is genomen is 

vrijgesteld van btw. Een nieuwe bedrijfsruimte of bouwterrein heeft wel btw. In 

overeenstemming kan er worden gekozen om bij het kopen wel btw te heffen. Dit is echter 

alleen mogelijk als 90% via voorbelasting kan worden verrekend. Verder is het niet mogelijk 

indien het hele bedrijf wordt verkocht, of indien de verkoper valt onder de 

landbouwregeling.  

 

 Overdrachtsbelasting 

Bij het kopen van een bedrijfsruimte is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze is niet 

aftrekbaar als kosten voor de onderneming. Deze kan bij de waarde van de bedrijfsruimte 

worden opgeteld en hierop kan worden afgeschreven. Indien er met btw wordt gewerkt dan 

kan hier soms vrijstelling voor worden aangevraagd.  
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Interesse gewekt? Zoek dan gedetailleerde informatie 

Bij het kopen van een bedrijfsruimte komen veel zaken kijken. Bovenstaande is een opsomming van 

veelvoorkomende onderdelen en geven misschien een eerste beeld of idee maar zijn lang niet 

volledig. Schakel bij het kopen van een bedrijfsruimte dan ook altijd eerst een belastingadviseur als 

accountant of boekhouder in en kijk vooraf altijd eerst naar de overheidsregels, vergunningen en 

dergelijke. Voor meer informatie kun je ook de belastingtelefoon bellen (0800- 0543) of naar de 

website van de Belastingdienst gaan. Let wel op: dit betreft vaak alleen fiscale informatie. Informatie 

over de plaatselijke vergunningen worden hierin niet genoemd! 

1.10.3 Thuis een bedrijfsruimte inrichten 

Je kan een bedrijfsruimte huren of kopen, maar je kan er natuurlijk ook eentje beginnen bij jou thuis! 

En waarom ook niet? Thuiswerken wordt immers steeds populairder. Sterker nog, de overheid doet 

er van alles aan om deze manier van werken meer bij werkgever en werknemer onder de aandacht 

te krijgen. Het heeft dan ook heel wat voordelen om thuis een bedrijfsruimte in te richten. Maar je 

moet wel op een aantal zaken letten bij een bedrijfsruimte thuis. 

 

Overheid ziet bedrijfsruimte thuis wel zitten 

 De overheid ziet in ieder geval wel wat in het thuiswerken. Het is zelfs zo dat sinds 1 januari 2009 het 

minimale aantal reisdagen naar de vaste werkplek is verminderd van zeventig procent (150 

werkdagen) naar zestig procent (128 werkdagen). Dit aantal reisdagen is een vereiste om een vaste 

kilometervergoeding van woon- naar werkplek op kalenderjaarbasis vrij te kunnen vergoeden. 

 

De politiek denkt er zelfs aan de gehele reiskosten niet langer aftrekbaar te maken. Allemaal tekenen 

dat de overheid liever een bedrijfsruimte thuis ziet, dan dat iedereen elke ochtend de file in moet. En 

in november 2011 bleek dat de overheid 24 miljoen heeft gestort in een fonds waaruit thuiswerken 

kan worden gestimuleerd. 

 

Voor starters is het ook wel praktisch. Je hebt veel meer flexibiliteit in zowel de kosten, werkruimte 

als je eigen houding als je een ruimte thuis als werkplek inricht. Maar waar moet je allemaal opletten 

als je besluit thuis een bedrijfsruimte te beginnen? 
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De locatie 

De locatie is erg belangrijk, want dit is de plek van waaruit je de gehele werkdag zal werken. Kies 

daarom liever niet voor de keukentafel, of de bank met de laptop op schoot, want zoiets is misschien 

wel gezellig of relaxed, het zal in de meeste gevallen de productiviteit niet bevorderen. Het beste kun 

je kiezen voor een lege, rustige kamer in het huis (de studiekamer?), waar je niet te veel wordt 

afgeleid door geluiden, beelden, het uitzicht of huisgenoten. In het geval van huisgenoten is het ook 

handig om die op de hoogte te brengen van wat je werkplek is, zodat ze op de dagen dat je thuis 

werkt niet constant ‘je kantoortje’ in en uit lopen en je lastigvallen terwijl je juist niet gestoord wil 

worden. 

 

De werktijden 

Als je eigen baas bent, ben je altijd al vrij om je werktijden flexibel te houden. Maar als je 

bedrijfsruimte thuis is ingericht kun je nog veel flexibeler hierin zijn! Je kunt vroeg starten en indien 

nodig een keer 's avonds of in het weekend rustig doorwerken zonder dat je een gezellig etentje met 

je familie hoeft te missen. Een bedrijfsruimte thuis is daarom ideaal als je een flexibele werkplek 

zoekt! 

 

De afleiding 

Juist omdat je in zo’n vertrouwde en laagdrempelige omgeving bevindt, is je huis de ideale locatie om 

telkens weer afgeleid te worden door het een of ander. Een bedrijfsruimte thuis vergt dan ook een 

bepaalde vorm van discipline. Het is namelijk érg verleidelijk om je favoriete muziek hard door de 

speakers te laten knallen, de krant uitgebreid te lezen, even lekker te gaan lunchen, een kopje koffie 

te gaan drinken bij de buurvrouw of met je huisgenoten te kletsen. 

 

Zorg er daarom voor dat je van tevoren duidelijke 

deadlines voor jezelf hebt gemaakt en probeer je daar aan 

te houden. Natuurlijk heb je thuis ook het recht op pauzes, 

koffieautomaatgesprekken of even je mail checken, maar 

wees je wel bewust van al die afleidingen. Plan daarom je 

pauzes in en probeer je eraan te houden. Op die manier 

kun je gewoon hard werken en, net als op kantoor, 

uitkijken naar het moment dat je pauze kunt houden! 
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De eenzaamheid 

 Vergis je niet: een bedrijfsruimte thuis kan heel productief, leuk en inspirerend zijn, maar het kent 

voor sommige mensen toch ook aanzienlijke nadelen. En een van die nadelen is toch het gemis van 

collega’s. Nu zul je ze misschien niet allemaal even erg missen, maar gewoon het feit dat je op 

kantoor aanspraak hebt wanneer je dat wil (of dat nou over werk gerelateerde zaken gaat of niet), 

maakt voor sommigen het thuiswerken iets minder aantrekkelijk. 

 

Probeer te voorkomen dat je thuiswerken als iets eenzaams gaat zien en maak eens een ommetje 

door het park, ga even bij de buren langs, spreek wat vrienden aan via sociale netwerken of bel je 

moeder. Tegenwoordig kiezen veel mensen die wel willen thuiswerken maar niet alleen thuis willen 

zitten voor ‘thuiswerken op locatie’. Zij gaan dan naar een lokaal koffiebarretje, een bibliotheek of 

een speciaal voor thuiswerkers op locatie ingerichte (bedrijfs-)ruimte om daar met hun laptop aan de 

slag te gaan. Ze worden dan omringd door gelijkgezinden en dat werkt voor hen een stuk prettiger 

dan wanneer ze thuis alleen zouden zitten. 

 

Fiscale voordelen 

Een bedrijfsruimte in je eigen huis is natuurlijk al snel goedkoper omdat de kosten daar toch al privé 

gemaakt zijn. Maar het kan soms ook zakelijk voordelen brengen. De grootste voordelen zijn te 

behalen bij een eigen ingang en toilet voor zakelijk gebruik. Nu is dat in de meeste huizen niet 

mogelijk, maar dat wil niet zeggen dat er gelijk niets meer mogelijk is! Voor bijna iedereen zijn er wel 

fiscale voordelen als je thuis een bedrijfsruimte inricht! 

1.10.4 De bedrijfsruimte inrichten 

Of je de bedrijfsruimte nou koopt, huurt of thuis begint, de kantoorruimte moet hoe dan ook 

ingericht worden. Niet alleen de hoognodige bureaustoelen, computers, bureaus en 

koffiezetapparaten dien je aan te schaffen, vergeet ook de ordners, brandblussers en whiteboards 

niet!  

 

Een goed ingerichte bedrijfsruimte verbetert niet alleen de sfeer en uitstraling van datgene wat je nu 

officieel je kantoor mag noemen, maar het kan ook bijdragen aan een fijnere werkomgeving waarin 

je op een geïnspireerde en overzichtelijke manier kan werken. Maar waar moet je allemaal aan 
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denken als je van plan bent om je bedrijfsruimte in te richten? Wij helpen je op weg met een handig 

overzicht van dingen die niet mogen ontbreken in je nieuwe kantoor. 

 

 Bureau 

Het centrum van al jouw werkzaamheden op kantoor. Zonder bureau geen kantoor. Kies 

voor een stevig en groot genoeg bureau waar je niet alleen je computer op kwijt kan, maar 

waar je ook voldoende ruimte hebt om te typen, te schrijven, papieren neer te leggen en 

uiteraard koffie te drinken. 

 

 Bureaustoel 

Een bureau kan natuurlijk niet zonder stoel. Kies hiervoor in elk geval voor gemak, want je zit 

hier zo veertig uur per week op. 

 

 Computer 

Als ondernemer kan je gewoon niet zonder. Ondanks het gemak van tablets en laptops is een 

goede, snelle desktop pc haast onmisbaar. Denk ook goed na over je monitor, want daar zul 

je heel wat uurtjes per week achter zitten. Het gemak en gebruik staat voorop, dus ga niet 

gelijk voor het mooiste of goedkoopste beeldscherm, maar laat je goed inlichten. 

 

 Bureau-accessoires 

Erg handig voor als je je dagelijkse zaken niet wil 

belemmeren met het lenen van spullen bij collega-bedrijven 

in het kantoorpand of door steeds weer naar de winkel te 

rennen. Je kunt je bedrijfsruimte inrichten met minimaal een 

nietmachine, een paar goed werkende pennen, genoeg 

papier, plakband, een laptopsteun en natuurlijk een koffiemok. 

 

 Koffiezetapparaat 

En daarmee komen we gelijk uit bij iets dat door sommige kantoorklerken als de heilige graal 

wordt beschouwd: het koffiezetapparaat. Kies niet gelijk voor de allergoedkoopste en 

simpelste optie, waarbij je bijvoorbeeld maar twee kopjes per keer kan zetten, want als je 

klanten hebt die regelmatig over de vloer komen, dan wil je die natuurlijk ook snel iets 

lekkers kunnen voorschotelen. 
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 Whiteboard 

Niet alleen gewenst als je met meerdere mensen werkt, maar ook als eenmanszaak is een 

whiteboard op kantoor een uitkomst. Ideaal voor het noteren van belangrijke agendapunten, 

toekomstplannen, schetsen en to do-reminders. 

 

 Archiefkast 

Een archiefkast, opbergkast, kantoorkast of dossierkast mag niet ontbreken in je 

bedrijfsruimte als je graag het overzicht bewaart en geen belangrijke documenten kwijt wil 

raken. Gebruik deze kast niet alleen voor facturen, uitgeprinte e-mails, folders, 

promotiemateriaal, maar ook voor papieren van de belastingdienst, de Kamer van 

Koophandel, klantenbestanden et cetera. Zorg er te allen tijde voor dat alles goed geordend 

en afgebakend is, zodat niet alles door elkaar komt te liggen. 

 

 Mappen en ordners 

Als onderdeel van je (archief)kast of gewoon binnen handbereik op je bureau, het gebruik 

van mappen en ordners kan erg handig zijn om bepaalde documenten snel te kunnen 

raadplegen of op te bergen. Ook als je diverse papieren op diverse dagen van de week nodig 

hebt kan een stapel mappen of A4-sorteerbakken uitkomst bieden. 

 

 Planten 

Deze groene vrienden zorgen voor een leuke aankleding van je bedrijfsruimte. Maar pas op! 

Bij verkeerd gebruik kan een dor, slap of zelfs zwart en stervende plant ook veel afbreuk 

doen aan de sfeer. Let dus bij het inrichten van je bedrijfsruimte goed op dat je kiest voor 

planten die wat langer mee kunnen gaan, tegen de gebruikte verlichting kunnen en het kan 

vaak ook geen kwaad als ze niet direct kapot gaan van een restje oude koffie. 

 

 Lampen 

Als je soms overwerkt kan het wel eens donker worden. Goede belichting is dan erg 

belangrijk, want te weinig licht kan funest zijn voor je ogen. En aangezien je het merendeel 

van de dag binnen zit is het van belang dat je voor verlichting kiest die fijn is voor je ogen. 

Kies niet voor te felle lampen, maar zeker ook niet voor te weinig licht. 
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 Beveiliging 

Misschien niet iets waar je direct aan denkt bij het inrichten van je bedrijfsruimte, maar 

daardoor niet geheel onbelangrijk. Natuurlijk zorg je ervoor dat het kantoor goed af te 

sluiten is, maar ook ín het kantoor moet je voor goede beveiliging zorgen. Laat je archiefkast 

bijvoorbeeld voorzien van een goed en stevig slot. Mocht er dan ooit een keer ingebroken 

worden, dan zorg je er in ieder geval voor dat je kast minder snel geopend wordt. Beveilig 

ook je laptop(s) en computer, want niemand zit erop te wachten dat zijn of haar 

bedrijfsgegevens op straat komen te liggen.  

 

Brandpreventie 

Ook zo’n maatregel waarvan je hoopt dat je die niet zal 

hoeven nemen. Toch moet je hier wel degelijk stil bij staan bij 

het inrichten van je bedrijfsruimte. Zo kan polyetherschuim, 

dat gebruikt wordt in sommige bureaustoelen, flink veel 

dichte rook veroorzaken. Plastic panelen kunnen giftige 

gassen afgeven bij brand. Zorg er daarom voor dat je in je 

kantoor een brandblusser, blusdeken, rookmelder en sprinklerinstallatie hebt zitten, zodat je 

op alles voorbereid bent. 

 

 Vitrinekasten en folderrekken 

Heb je een bedrijfsruimte die vaak door anderen, waaronder klanten, bezocht wordt, dan 

kun je je kantoor natuurlijk ook hierop inrichten. Wat denk je bijvoorbeeld van een 

vitrinekast waarin je enkele van jouw producten tentoonspreidt. Of een folder rek met daarin 

diverse folders en flyers die jouw bedrijf en diensten onder de aandacht brengen. 
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1.11 Een brancheorganisatie, aanmelden of niet? 

 Stel je wilt weten hoe je concurrenten hun zaken regelen. 

Bijvoorbeeld, hoe zij omgaan met bepaalde branche-specifieke 

situaties. Waar klop je dan aan? Juist: de brancheorganisatie. Deze 

organisaties zijn opgericht om een branche een gezicht te geven. Ze 

verzamelen cijfers en vechten voor de positie van de betreffende 

branche. Lid zijn van een of meer brancheorganisaties kan dan ook vele voordelen met zich 

meebrengen. Toch is maar de helft van de Nederlandse ondernemers lid van een brancheorganisatie. 

 

Wat zijn brancheorganisaties en wat doen ze? 

Een brancheorganisatie is meestal een vereniging of stichting die zich op non-profit basis inzet voor 

professionalisering van de branche en om die branche een gezamenlijke stem te geven. De 

brancheorganisatie is vaak het contactpunt met de overheid en/of het buitenland en de neutrale 

verzamelplek voor de branche. Om werkelijk recht van spreken te hebben heeft de 

brancheorganisatie zoveel mogelijk leden nodig. Met allerlei kortingen, keurmerken, workshops en 

voordelen voor de leden wil een brancheorganisatie de bedrijven uit de branche dan verleiden om lid 

te worden. 

 

Een van de bekendere uit het verleden is bijvoorbeeld de website Funda.nl die enkel voor makelaars 

van de NVM-branchevereniging toegankelijk was. Deze website was (en is nog steeds) de meest 

populaire website van huizenzoekers. Dit was een enorm voordeel voor de leden ten opzichte van 

niet-leden. Een ander voorbeeld is het BOVAG-keurmerk voor tweedehands auto's. Hierdoor weet je 

dat je een betrouwbare auto koopt. Het BOVAG-keurmerk geeft aan dat het niet gaat om een 

gestolen of slechte auto. Dit keurmerk is enkel mogelijk voor leden van de brancheorganisatie. 

 

Kleine ondernemers en brancheorganisaties 

Steeds meer ondernemers beginnen, zeker in ons land parttime met ondernemen. Daarnaast is ook 

het werken zonder personeel, de zogenaamde ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel), populair. 

Logisch, want thuis op een zolderkamer of parttime ondernemen zonder personeel heeft zijn 

voordelen. Je kunt zelf prima je zaken overzien en de onderneming rustig opzetten. Lid worden van 

allerlei instanties zoals een brancheorganisatie is niet direct noodzakelijk. Van alle ZZP’ers in 

Nederland is dan ook minder dan een op de drie lid van een brancheorganisatie.  
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Toch kan juist voor de startende ondernemer het lidmaatschap van een brancheorganisatie enorm 

veel voordelen hebben. Brancheorganisaties zetten zich in voor de branche en hebben dus 

regelmatig workshops over voor jou relevante zaken. Plus, het lidmaatschap is niet zelden terug te 

verdienen door collectieve contracten die de brancheorganisatie verzameld heeft. Daarnaast is de 

brancheorganisatie dé verzamelplek voor vragen. 

 

Kennis van de branche 

De brancheorganisatie is de verzamelbaak voor informatie uit de branche. Door lid te zijn van zon 

organisatie krijg je eerder relevant nieuws toegestuurd via een nieuwsbrief of vakblad. Via 

workshops word je vervolgens op de hoogte gehouden van de laatste regelgeving en wetten die je 

van de branche dient te kennen. Zo blijft je kennis automatisch up-to-date. 

 

Toegevoegde waarde 

Een ZZP’er op een zolderkamer kan een wat klein imago hebben. “Is het bedrijf wel te vertrouwen?“ 

Veel bedrijven hebben dan ook twijfels voor ze zaken doen met een kleine ondernemer. 

Lidmaatschap van een brancheorganisatie kan dit direct veranderen. Door dit lidmaatschap toon je 

aan je werk serieus te nemen en verstand van zaken te hebben. Ook zul je je aan de regels van de 

brancheorganisatie moeten houden. Algemene voorwaarden of andere standaardzaken die een 

brancheorganisatie aanbiedt zijn ook meer standaard en voor een klant of leverancier sneller te 

vertrouwen. Regelmatig hebben brancheorganisaties ook hun eigen keurmerken en/of garanties.  

 

Juridische kennis 

Een brancheorganisatie heeft regelmatig specialisten in dienst zoals juristen of specifieke 

gedeponeerde algemene voorwaarden die voor leden gratis te hanteren zijn. Juristen zijn normaal 

gesproken onbetaalbaar, maar als lid van een brancheorganisatie is het regelmatig zo dat je deze 

even vrijblijvend kunt spreken. Bij een situatie waarbij de jurist werkelijk een-op-een adviezen moet 

gaan geven moet hij meestal nog steeds betaald worden, maar is een lager tarief voor leden vaak wel 

mogelijk. 

 

Brancheorganisaties onbetaalbaar? 

 Oké, dus een brancheorganisatie is ook voor de kleine ondernemer 

vaak interessant. Maar zo vrijblijvend is het niet. Neem nu de 

parttime ondernemer die ooit een grote winkelketen wil, maar is 
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begonnen met een kleine online webwinkel. Dan is voor hem de brancheorganisatie de Thuiswinkel. 

Deelname is al snel 1500 euro. Voor de starter een onmogelijk, hoog bedrag. Voor een parttime 

webdesigner is dit niet anders. ICT-office kost per kalenderjaar namelijk al snel 1350 euro. Misschien 

is PZO, de grootste onafhankelijke belangenbehartiger voor zelfstandige ondernemers, voor het 

eerste jaar dan een oplossing? Voor een tientje per maand kun je daar lid worden. 

 

Je ziet, de prijzen kunnen soms aardig verschillen én aardig oplopen. Check daarom goed wat voor 

brancheorganisaties er allemaal zijn en wat voor jou de meest gunstige en meest voordelige is.  
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2 Ondernemer, en nu? 

Oké, je hebt alle voorbereidingen getroffen, je bent bij de juiste instanties ingeschreven, je bent op 

de hoogte van alle belastingregels en andere (financiële) wetgevingen waar je gebruik van kunt 

maken of waar je juist streng op moet letten en je bent al begonnen met ondernemen. Je bent nu 

dus officieel ondernemer. Maar wat nu? 

 

Nu is het zaak om je onderneming nog beter op poten te zetten. Het fundament afmaken, zodat er 

groei en succes mogelijk is. En waar je dan zoal aan moet denken? Nou, wat dacht je van een fraaie 

huisstijl, korting weggegeven en onderhandelen, e-mailmarketing, social media, nieuwe klanten 

werven, naamsbekendheid genereren, enzovoort. 

 

Je ziet, als ondernemer ben je nooit echt klaar en heb je geen tijd om op je lauweren te rusten. 

Heerlijk, toch? 
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2.1 Nieuwe huisstijl ontwerpen 

 Een huisstijl is de basis voor wat je een visuele identiteit van je onderneming zou kunnen noemen en 

het fenomeen is al terug te vinden voor onze jaartelling. Verschillende pottenbakkers bijvoorbeeld 

verwerkten toen merktekens in hun potten om te laten zien dat zij die hadden gemaakt. Sinds het 

begin van de jaren zestig begon men daar hier in West-Europa het begrip ‘huisstijl’ aan te geven. Dit 

begrip is sindsdien uitgegroeid tot een heel breed begrip. 

 
Sommige organisaties zien huisstijl alleen als een logo dat overal wordt gebruikt. Anderen zien het 

begrip huisstijl echter veel breder, als een corporate identity of corporate behaviour. Daarbij wordt 

ook de manier waarop mensen met elkaar omgaan en waarop klanten worden begroet gezien als de 

huisstijl. Bij dit artikel gaan we uit van de “visuele huisstijl”, dus de visuele identiteit.  

2.1.1 Visuele identiteit  

Een sterke visuele identiteit is een goed middel om de organisatie te positioneren. Organisaties 

investeren hierin om vertrouwen te winnen. Vertrouwen in de organisatie zelf en in de diensten en 

producten die ze aanbieden. Bekende huisstijlen zijn bijvoorbeeld die van grote oliemaatschappijen 

zoals Shell en Texaco, luchtvaartmaatschappijen als KLM en Easyjet, Manpower en de Rabobank 

of andere grote bedrijven als Philips en Vodafone. Ook voor kleine bedrijven en instellingen kan een 

met zorg gekozen huisstijl heel nuttig zijn. 

 

Wanneer we spreken over visuele identiteit, dan hebben we het onder andere over de schrijfwijze 

van de naam van de organisatie, eventueel het gebruik van een beeldmerk, het gebruik van vaste 

kleuren, van steeds hetzelfde lettertype, de vaste opmaak van drukwerk en de vaste indeling van 

brieven.  

 

Het logo en de kleur kunnen op vele plekken terug komen. Huisstijldragers zijn onder andere 

drukwerk, zoals briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, formulieren, rekeningen en brochures. Ook 

de naamborden, bewegwijzering, stands op tentoonstellingen, relatiegeschenken, vlaggen, 

koffiekopjes in de kantine, audiovisuele presentaties en het wagenpark zijn dragers van de huisstijl 

en kunnen bedrukt worden met het logo.  
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2.1.2 Waarom zou je een eigen huisstijl ontwerpen?  

Eenheid in de visuele presentatie draagt bij aan een consistente visuele uitstraling, maar kan ook 

bijdragen aan kostenbesparing en aan de vorming en instandhouding van de identiteit van de 

organisatie. Een organisatie kan dus om vele verschillende redenen een (vernieuwde) huisstijl 

ontwerpen.  

 

Een reden kan bijvoorbeeld een fusie of reorganisatie zijn, maar ook het nastreven van een 

moderner imago. Het ontwikkelen van een (vernieuwde) huisstijl kan ook economische 

achtergronden hebben. Een van de eerste dingen bij de opzet van een bedrijfsstijl is sanering van de 

grote hoeveelheid drukwerk. Vaak zijn lang niet alle formaten enveloppen en lang niet alle 

verschillende formulieren noodzakelijk. Een laatste overweging kan zijn dat het invoeren van een 

huisstijl ook een intern bewustwordingsproces op gang brengt. Een nieuwe huisstijl raakt immers 

iedereen. Van de administratie tot de wagenparkbeheerder en van het management tot de mensen 

in de nieuwe werkkleding. Het brengt mensen zichtbaar bij elkaar waardoor de wil tot samenwerking 

tussen verschillende afdelingen vaak aanwijsbaar toeneemt.  

2.1.3 Waar moet je aan denken? 

Zomaar een ontwerper opdracht geven om een nieuw logo te bedenken leidt bijna zeker tot 

teleurstellingen. Goede ideeën alleen zijn niet voldoende. Een duidelijke briefing, goede planning en 

kostenbewaking zijn minstens net zo belangrijk. 

 

Bij de invoering van een nieuwe huisstijl is de voorbereiding van groot belang. In deze fase worden 

gekeken naar wat de huisstijl nu is en waar de organisatie naar toe wil. Veel organisaties roepen in 

deze fase een werkgroep huisstijl in het leven die het hele proces, tot en met de bewaking van de 

nieuwe ingevoerde huisstijl, zal begeleiden. Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals: ‘Hoe willen 

we overkomen? Willen we verbinding houden met het verleden, of kunnen we een hele nieuwe weg 

inslaan? Willen we alleen een woordbeeld of ook een vignet? Zijn speciale kleuren van belang? 

Willen we het logo kopiëren in kopieermachines?’ 

 

Ook worden alle huisstijldragers geïnventariseerd: het drukwerk, inclusief auto's, kleding, panden, et 

cetera. Daarbij wordt gekeken naar de representativiteit van drukwerken en wordt er gekeken welke 
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prioriteit verdienen en welke kunnen vervallen. Uiteindelijk mondt deze voorbereiding uit in een 

programma van eisen waarin aandacht wordt geschonken aan alle voorwaarden waaraan de nieuwe 

huisstijl moet voldoen. Ook is het belangrijk hierbij na te denken over het gewenste ideaalbeeld.  

 

Vervolgens kan een grafisch vormgever worden gezocht. Tijdens een 

gedetailleerde briefing is het van belang alle organisatorische, financiële 

en juridische aangelegenheden goed door te spreken. Om alle 

medewerkers alvast aan het idee te laten wennen, is het van belang in 

deze fase ook alvast intern informatie te verspreiden over de nieuwe huisstijl.  

 

Wanneer uit de verschillende ontwerpen van het ontwerpbureau een beeldmerk is gekozen, is het 

van groot belang deze te testen om te kijken of het aan alle eisen voldoet. Kan je er ook alles mee 

doen dat is omschreven in het programma van eisen? Het is handig dan voor een aantal 

representatieve drukwerken een uitwerking op schaal te maken om te zien hoe het basisontwerp 

gaat worden. 

 

Nadat de eerste materialen vervaardigd zijn wordt de nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Tijdens deze 

introductieperiode wordt voor het eerst ervaring opgedaan met de toepassing van de huisstijl. 

Wanneer alle eventueel door de praktijk voortgebrachte veranderingen zijn verwerkt, komt het 

huisstijlhandboek tot stand. 

 

In het huisstijlhandboek worden alle hoofdzaken van vormgeving duidelijk vastgesteld. Meestal is 

een handboek een losbladig systeem zodat aanvullingen en/of wijzigingen makkelijk verwerkt 

kunnen worden. Vaak begint zo’n huisstijlhandboek met een verklaring over de nieuwe huisstijl. 

Daarnaast bevat het boek gegevens over waar, hoe groot en hoe een embleem of logo wordt 

toegepast, maar staat er ook informatie in over de kleur en eventuele rastervlakjes of achtergronden.  

 

Hierbij valt te denken aan:  

 voorschriften over kleur, inclusief de PMS-nummers voor drukwerk en coderingen voor 

drukwerk of nummers voor andere procedés; 

 type-instructies en voorbeelden voor intern te maken stukken, bijvoorbeeld of er ‘BV’ of 

‘b.v.’ wordt gebruikt in de officiële bedrijfsnaam; 

 instructies voor extern drukwerk, eventueel met verwijzing naar speciaal papier; 



TIJD OM TE ONDERNEMEN 

 

 
 

 

WWW.ONDERNEMENENINTERNET.NL  47 

 instructies voor formaten; 

 voorschriften voor enveloppen; 

 instructies en voorbeelden voor het lettertype, regelafstand, kopregels, inspringen, et cetera; 

 instructies voor bewegwijzeringen, gebouwen, transportmiddelen, et cetera. 

 

2.1.4 Wat kost de invoering van een nieuwe huisstijl? 

De kosten van een nieuwe huisstijl zijn niet gering. Het is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de 

organisatie en de hoeveelheid dragers die de huisstijl/het logo gaan dragen. Er moet onder andere 

rekening worden gehouden met onderzoeks- en ontwikkelingskosten, ontwerp- en 

presentatiekosten, kosten van invoering (bijvoorbeeld de kosten van de vervanging van het drukwerk 

en de samenstelling van een handboek) en de kosten voor een consequente doorvoering en 

bewaking van de huisstijl. Hier staat echter wel tegenover dat een goede huisstijl zich op de langere 

termijn kan terugverdienen door een betere presentatie van de organisatie en door een betere 

bedrijfsefficiency! 

 

Tips 

 Zorg voor auteursrecht en gebruiksrecht van het beeldmerk. Een logo kan eventueel 

gedeponeerd worden bij het Merkenbureau in Den Haag.  

 Kijk of het logo ook op andere materialen gedrukt kan worden, bijvoorbeeld op vlaggen of 

kleding. Onderzoek of het ook voldoende vergroot of verkleind kan worden!  

 Wellicht wil je het logo ook over kunnen zetten in andere, niet-Latijnse schriften?  

 Iedere vaste drukkleur is een aparte drukgang. Een logo met veel kleuren ziet er mooi uit, 

maar is ook heel kostbaar. Maak daarom het aantal vaste kleuren niet te groot. Zorg dat het 

logo ook in zwart-wit beschikbaar en duidelijk is.  

 Let bij brieven en enveloppen op de voorschriften van PostNL. Let ook op portokosten voor 

verschillende maten enveloppen.  
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2.2 Korting en onderhandelen 

 Als startende ondernemer is het vaststellen van een goede prijs voor je 

uren, diensten of producten soms een hele klus. Maar dit is nog niets 

vergeleken bij het werkelijk ervoor zorgen dat de klant deze prijs zal gaan 

betalen. Een klant wil korting en je moet als ondernemer behoorlijk sterk 

in je schoenen staan om dan niet zomaar een korting te gaan geven om de opdracht toch maar 

binnen te kunnen halen. 

 

2.2.1 Starten met een vriendenprijsje? 

Natuurlijk zijn er veel factoren die gewoon bij het ondernemen horen. Als je voor jezelf begint komen 

vrienden, kennissen en familie opeens vragen of je dit klusje of dat dingetje dan ook voor hun kunt 

doen. “Je zit tenslotte thuis op je zolderkamer, dus je hebt misschien wel even tijd?” Als startende 

ondernemer wil je zoveel mogelijk werken aan je netwerk, klantenkring en referenties en ga je er dus 

op in. Voor een vriendenprijsje, met een enorme korting. Maar is dat wel verstandig? Je komt er 

namelijk niet zomaar meer vanaf! Als je het eenmaal hebt gedaan verwachten mensen uit dat 

netwerk dat je korting blijft geven! Ze zijn tenslotte vrienden en krijgen dus de vriendenprijs. 

 

Wat de meeste ondernemers zich niet realiseren is dat als je voet bij stuk houdt bij je prijs en zelfs 

nee durft te zeggen tegen een korting of vriendenprijs voor je naaste netwerk, ze alsnog je vraagprijs 

zullen betalen en je soms zelfs professioneler zullen gaan vinden! Mensen kennen je nou eenmaal en 

weten vaak heel goed dat je enthousiast bent of dat je goed bent in je werk. 

2.2.2 Ervaren ondernemers en korting 

Ook meer ervaren ondernemers gaan echter regelmatig de mist in door het geven van een te hoge 

korting. Het wereldje is, in welke markt je ook actief bent, nou eenmaal klein en woorden 

verspreiden zich snel. Geef je een keer een korting aan een klant dan zal dat bekend worden bij 

andere klanten die natuurlijk dan net even scherper willen zijn. Mensen nemen ook je eerste prijs 

niet meer serieus als ze een vervolgaankoop zullen doen. 
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2.2.3 Dus geen korting meer geven? 

Gratis korting geven is eigenlijk per definitie verkeerd. Maar dat wil niet zeggen dat je nooit meer 

flexibel moet zijn met je prijzen. Natuurlijk mag je grote klanten met een enorme afname belonen 

door iets scherper te zijn. Leg dat dan wel goed uit. Zet bijvoorbeeld op de factuur niet gewoonweg 

"korting", maar zet er bij “volumekorting boven een bepaald bedrag”. Het is de klant dan duidelijk 

dat hij de korting krijgt omdat hij op een bepaald niveau klant is geworden. In dat geval zal hij 

proberen vaker grotere volumes af te nemen en dat kan leiden tot direct meer omzet. Je geeft dan 

geen korting maar betaalt een gedeelte administratiekosten terug. Dit is ook gemakkelijker uit te 

leggen aan kleine afnemers. 

 

Enkele tips om toch klanten te kunnen waarderen met korting: 

- Volumekorting (aantal of omzet); 

- Korting bij vooruitbetaling (of kortere betaaltermijnen); 

- Korting bij jaarbetaling (in plaats van per maand of kwartaal); 

- Pakketkorting (bij aanschaf van verschillende soorten diensten en producten); 

- Vaste klantenkorting (nadat bijvoorbeeld de minimale jaarlijkse omzet behaald is); 

- Lange contractduur korting (bijvoorbeeld bij een driejarig contract 15% korting). 

 

 Mocht je echt niet weten waarom je een bepaalde klant korting geeft, maar wil 

je deze toch graag binnenhalen omdat je momenteel erg krap zit en je deze 

opdracht echt even nodig hebt, dan kun je altijd nog andere zaken bieden in ruil 

voor de korting. Vraag bijvoorbeeld of ze als referentie willen dienen of dat je ze 

mag gebruiken voor je portfolio. Natuurlijk mag dat volgens de wet altijd, een klant is een klant en 

dat mag je communiceren. Echter de klant krijgt alsnog niet het idee dat hij "zomaar gratis" korting 

heeft afgesnoept maar heeft meer het idee dat zijn tijd wordt vergoed mocht hij benaderd worden 

door een potentiële nieuwe klant, omdat hij nu in je portfolio staat. 

 

“Korting? Ja dat kan, wat is je voorstel?” 

Oftewel, geef klanten het idee dat de korting niet voor niets is. Dat er voor de korting iets tegenover 

staat. Wat dat is, is eigenlijk niet belangrijk. De klant zal de volgende keer met een tegenprestatie 

komen mocht hij om korting vragen en je kunt dan altijd onderhandelen. Volumekorting of 
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pakketkorting betalen zichzelf overigens uiteindelijk door relatief lage administratielasten ook 

werkelijk terug.  

2.2.4 Consistent blijven met korting  

Wees altijd consistent met je prijzen. Natuurlijk heb je drukke weken waarin alles gemakkelijker gaat, 

en ook de mindere momenten waarop die ene opdracht heel belangrijk kan zijn. Je zult jezelf echter 

alleen maar in de vingers snijden als je inconsistent bent met je prijzen. Goed, misschien loop je een 

keer een klant mis doordat je niet de tijd nam om verder te onderhandelen, maar je hebt er dan ook 

niet veel te veel tijd in gestoken. Had je dit wel gedaan en de opdracht tegen een lage marge 

gekregen dan verlies je die marge later alsnog doordat je later weer moet onderhandelen. Het wordt 

later namelijk een hels karwei om snel nieuwe offertes goedgekeurd te krijgen, omdat mensen weten 

dat je onderhandelt over prijzen. Hier kan na verloop zo veel tijd in gaan zitten dat het alleen al door 

je eigen uurloon verliesgevend wordt. Beter is het om consistent voor jezelf duidelijk op papier te 

zetten wanneer je korting geeft. Deze korting hoef je niet direct bekend te maken, maar hier moet je 

wel consistent in zijn. Vraagt een klant dan achteraf om korting, dan kun je hem deze opties bieden. 

 

“U wilt korting? Dat kan!” 

Enkele voorbeelden van hoe je de korting kan verpakken: 

- “Als u er 500 bij koopt krijgt u volumekorting”; 

- “Als u vooruitbetaalt en wij dus geen administratierisico meer lopen krijgt u korting”; 

- “Bij jaarbetaling krijgt u korting”; 

- “Koopt u er ook dit of dat bij, dan kunnen wij u pakketkorting aanbieden op een factuur”; 

- “Volgend jaar vervallen de opstartkosten en bent u goedkoper uit”; 

- “Bij een driejarig contract zou de prijs hier op uitkomen”. 

 

Wat het ook is en hoe je het ook aanpakt, dat is een kwestie van ondernemen en voor elke 

ondernemer verschillend. Feit blijft dat het consistent zijn met prijzen en het niet weggeven maar 

verkopen van korting zich uiteindelijk terug zullen verdienen door kortere onderhandeltijden na 

verloop van tijd. Succes!  
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2.3 E-mailmarketing 

Uit recent onderzoek is gebleken dat bij vijftig procent van de 

organisaties het budget voor e-mailmarketing dit jaar gelijk blijft, 

terwijl er bij 41 procent sprake is van een stijging en maar negen 

procent een daling aangeeft. Uit de DM Barometer, die hiervoor 142 

marketeers ondervroeg, bleek ook dat één op de tien meer dan 

vijftigduizend euro aan e-mailmarketing-budget had te spenderen. Belangrijkste doelstellingen voor 

het inzetten van deze vorm van marketing zijn relatiebeheer/loyalty, informeren over producten en 

diensten en het verhogen van de klantwaarde bij klanten. De meeste organisaties sturen één e-

mailing per maand. 

 

Deze relatief nieuwe vorm van marketing is dus nog steeds, ondanks de komst van nieuwere 

marketingvormen zoals social media, populair onder bedrijven. Veel direct marketing-bedrijven zijn 

dan ook overgestapt van de ‘ouderwetse’ huis-aan-huisfolder naar de digitale evenknie. Tijd om eens 

goed de e-mailmarketing-mogelijkheden onder de loep te nemen en de voor- en nadelen duidelijk op 

een rijtje te zetten! 

2.3.1 E-mailmarketing versus fysieke direct marketing  

De voordelen van e-mailmarketing: 

 Hoog resultaat 

De respons bij een e-mail is door de lage barrière (één klik op de knop, in plaats van een 

antwoordkaart in moeten vullen en naar de brievenbus moeten lopen) gemiddeld gezien 

ongeveer drie keer zo hoog als een huis-aan-huisfolder. Gemiddeld gezien leest ongeveer 

56% van de ontvangers de commerciële e-mail en de reactie-ratio is ongeveer 1,5%.  

 

 Lage kosten 

De kosten van een huis-aan-huisfolder zijn gemiddeld vier keer zo hoog als de kosten van een 

e-mailing. Gemiddeld kost een opt-in op een doelgroep gesegmenteerd e-mailadres 

ongeveer 30 á 35 cent per stuk. 
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 Snel en meetbaar 

Zodra een e-mail is opgemaakt, kan dit worden verzonden en gelezen. Dat is direct resultaat. 

Bij een huis-aan-huisfolder ben je vaak minimaal twee weken bezig met het versturen, en 

duurt het weer tot 14 dagen voor je werkelijk reacties terugkrijgt. Het blijft dan vaak lastig 

meten wie je opbelt aan de hand van de folder, of een andere vorm van reclame die je 

mogelijk ook hebt uitstaan. Bij een e-mail kun je door het meten van de clicks, precies zien 

wie er wanneer heeft geklikt op welke link. Je kan zo precies je return-on-investment 

berekenen.  

 

De nadelen van e-mailmarketing: 

 Wordt vaak gezien als spam 

E-mailmarketing is het versturen van ongevraagde e-mail. De bureaus zullen u vertellen dat 

mensen aangegeven hebben akkoord te gaan met commerciële uitingen van partners (opt-in 

maken van een bestand) en proberen de advertentie zo gericht mogelijk te versturen naar 

een zo gericht mogelijk bestand. Dat wil nog niet zeggen dat deze mensen de commerciële 

uitingen die je ze stuurt ook daadwerkelijk gevraagd hebben. 

 

Gemiddeld reageert 2% op je e-mail met een klik naar een pagina van je website, om bijvoorbeeld te 

kopen wat je verkoopt in de mail. Houd er rekening mee dat er nog altijd 98% is die dat niet doet. Bij 

huis-aan-huisfolders is dat wel veel hoger, maar mensen hebben die vorm van reclame meer 

geaccepteerd. Bij een commerciële e-mail die niet aanspreekt, kan dit je imago zelfs afbreuk doen. 

Zorg daarom altijd voor duidelijke uitingen, een uitschrijflink onderaan de e-mail, en een gerichte 

campagne. Veel bureaus proberen u miljoenen e-mailadressen te verkopen voor lage bedragen, 

maar deze zijn vaak lang niet zo goed bijgehouden. Als je minder dan 25 eurocent per adres betaalt 

heb je een goede kans met een minder goed bestand te maken te hebben. 

 

Gedragscodes 

Zoals beschreven bij de nadelen, zijn er veel bureaus die er een rommeltje van maken en hierdoor de 

e-mailmarketingmarkt een slechte naam geven. Kies daarom voor bedrijven die zich hebben 

aangesloten bij een branchevereniging en zo akkoord gaan met de gedragscodes die op internet 

gelden.  
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2.4 Nieuwe klanten werven 

Klanten werven kan op verschillende manieren. Over het algemeen geldt dat je je het beste kunt 

concentreren op enkele factoren, om daar dan heel goed in te worden, dan om alle manieren te 

proberen. Enkele manieren om nieuwe klanten te werven zijn: 

 

Mond-tot-mondreclame en herhalingsaankopen 

De gemakkelijkste manier voor het overgrote deel van de bedrijven is om de tevreden klanten de 

marketing te laten doen. Houd contact met deze tevreden klanten en vraag of ze als referentie willen 

dienen. Zet ze in je portfolio. Geef klanten een ‘wervingspremie’ bij nieuwe klanten zodat ze 

actief nieuwe klanten voor je werven. 

 

Koude acquisitie 

De snelste en goedkoopste manier om aan nieuwe klanten te komen is door middel van koude 

acquisitie. Alhoewel deze vorm wel een negatieve bijsmaak heeft gekregen bij marketeers die er niet 

mee overweg kunnen. Tegenwoordig noemen de meesten het telefonische verkoop en proberen ze 

via het internet hun contacten al zo lauw mogelijk te maken. Koud watervrees?  

 

Netwerken  

Sluit je aan bij een branchevereniging, ga naar borrels, stel mensen aan elkaar voor,  et cetera. 

Netwerken is een van de meest populaire manieren om nieuwe klanten te werven.  

 

Open entree  

Zet de deur van je winkel open, geef gratis workshops of organiseer een ‘open huis’-dag waarbij 

mensen eens binnen kunnen kijken. Houd een wedstrijd waarbij een klant het leukste product mag 

uitkiezen, of waarbij een deelnemer een gratis product kan winnen. 

 

Publiciteit 

Stuur alle lokale media maandelijks een persbericht. Laat een reclamefolder (of een zelf geprint 

A4’tje) achter bij alle instanties die je kent. Denk hierbij aan lokale sportverenigingen, publieke 

prikborden (in de supermarkt of bibliotheek), et cetera. 
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Internet 

Zorg voor een kwalitatief goede website en laat die fungeren als extra marketingmedewerker. Zorg 

dat de website bekend wordt door deze aan te melden op alle relevante startpagina's en kijk of er 

links met andere websites mogelijk zijn. 

 

Reclame 

Televisie- en radioreclame inzetten voor het werven van klanten is vaak ontzettend duur en 

onoverzichtelijk, maar er zijn ontzettend veel vormen van reclamemaken! Met 100 euro kan al zeker 

een eerste start gemaakt worden en afhankelijk van de omzet die het opbrengt is het wellicht je 

beste investering ooit. Zo valt er te denken aan adverteren in zoekmachines, via e-mailmarketing, op 

de meest relevante websites uit de branche, een lokaal nieuws- of vakblad, een zeer gerichte 

website, of een lokaal ideaal doel met een hoog bereik en een lage financiële instap, zoals de 

plaatselijke carnavalsvereniging bijvoorbeeld. 

 

Van prospect naar een nieuwe klant 

Bovenstaande punten zijn factoren waarmee een ervaren verkoper nieuwe klanten kan werven. Er 

zijn immers contactmomenten met de doelgroep. Uiteindelijk een nieuwe klant aan de haak slaan 

gaat natuurlijk verder dan alleen een eerste contactmoment. Want hoe haal je de prospect over om 

werkelijk een nieuwe klant te worden? Er zijn verschillende factoren die bij het werven van klanten 

belangrijk zijn en veel daarvan zijn afhankelijk van de markt, je onderneming, de verkoper, de klant 

en natuurlijk de omstandigheden. Toch zijn er ook factoren die voor eigenlijk elk bedrijf wel van 

toepassing zijn. Zo zullen referenties uiteindelijk moeten zorgen voor naamsbekendheid en 

autoriteit. Verder kun je leren wat je wel en niet moet doen met betrekking tot het geven van korting 

en is het handig om voor de eerste keer bekend te zijn met de stappen of kenmerken van het 

verkoopkanaal als je  eenmaal in het proces van offerte tot opdracht bent aanbeland. 

 

Wees niet bang om een eerste keer onderuit te gaan. Verkopen is een talent dat de één meer 

heeft dan de ander, maar uiteindelijk is het overgrote deel gewoonweg ervaring. Practice makes 

perfect! Investeer dan ook in je kwaliteiten en ervaring. Neem eens een workshop of verkooptraining 

en leer hoe ook jij kunt leren om nieuwe klanten te werven. Succes! 
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2.5 Social media voor ondernemers 

Social media heeft in korte tijd een zeer belangrijke positie in het 

wereldwijde heb ingenomen en het ligt niet in de lijn der verwachting dat 

het die positie snel zal opgeven. Door de komst van het zogeheten ‘web 

2.0’ is het internet nu het domein geworden van de gebruiker, en is de 

ontvanger zender en vice versa. 

 

De één na de andere sociale netwerksite maakt zijn intrede in het internetlandschap. Via deze 

digitale netwerken blijven vrienden en bekenden op de hoogte van elkaars wel en wee. Het van 

oorsprong Amerikaanse Facebook is zich sinds 2004 als een tierelier gaan verspreiden over de 

wereld, Hyves heeft nog steeds een paar miljoen gebruikers in Nederland, Twitter krijgt een steeds 

prominentere plek in de (oude) media en LinkedIn is ook, vooral in ons land, razend populair. 

Kortom, het is hét tijdperk van social media. 

 
Social media leveren mogelijkheden voor ondernemers 

Door het grote ledenaantal van de vele sociale diensten bieden social media een grote doelgroep die 

voor bedrijven zeer interessant kan zijn. De interactiviteit van de websites zorgt dat de netwerken 

een goed instrument vormen voor contact met de klant. Sociale netwerken vormen daarnaast een 

uniek marketingkanaal met een groot mond-tot-mondkarakter. 

 

Omdat de sociale netwerksites als paddenstoelen uit de internetgrond leken te schieten is niet altijd 

even duidelijk waar een netwerk voor staat en hoe je dat als bedrijf het beste kunt gebruiken. Hoe 

gaat het netwerk in zijn werk, wat onderscheidt het van andere netwerken, en hoe zet je het in voor 

je bedrijf? Om je een handje te helpen bij het inzetten van social media voor je bedrijf behandelen 

wij drie grote social media-sites: Facebook, Twitter en LinkedIn. We bespreken de karakteristieken 

van elk netwerk en vertellen je wat deze netwerken kunnen betekenen voor je bedrijf. 
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2.5.1 Facebook 

Facebook is een Amerikaanse sociale netwerksite die in 2004 werd opgericht door Mark 

Zuckerberg in een studentenkamertje op de Harvard-campus. Vandaag de dag kent 

Facebook een ongekend aantal van zo’n 900 miljoen geregistreerde leden! 

 

Het karakter van Facebook is erg sociaal. Gebruikers voegen vrienden toe die ze in 'het echte leven' 

ook kennen. Via persoonlijke pagina's en groepen communiceren gebruikers met elkaar. Aan de hand 

van statussen kunnen Facebookers aangeven wat ze aan het doen zijn of wat hen bezighoudt. Zo 

blijven gebruikers op de hoogte van wat hun vrienden doen. Verder wordt Facebook veel gebruikt 

om weer in contact te komen met oude vrienden en studiegenoten. Een belangrijk onderdeel van de 

site vormen de fotoalbums. Iedereen kan foto's uploaden en tegelijkertijd anderen die op die foto’s 

staan 'taggen'. Zo ziet een ieder zijn eigen foto's en kunnen albums gedeeld worden met vrienden. 

 

Een ander punt waarop Facebook zich onderscheidt van andere netwerken is door de verschillende 

applicaties op en van de site. Facebook-leden kunnen via het netwerk verschillende spelletjes spelen, 

quizzen doen of elkaar kleine cadeautjes sturen (in de vorm van kleine plaatjes die op ieders 

persoonlijke pagina getoond worden). 

 

Mond-tot-mond 

Facebook kan op verschillende manieren ingezet worden als marketingtool. Natuurlijk kun je deel 

worden van je doelgroep en Facebook actief gebruiken zoals anderen dat doen. Houd contact met je 

vrienden en reageer op foto's en statussen van anderen. Bouw zo een netwerk op en wees 

daadwerkelijk aanwezig binnen dat netwerk. Vertel mensen over je bedrijf. Maak duidelijk wat je 

voor iemand zou kunnen betekenen en vermeld aanbiedingen of acties. 

 

Het eeuwenoude mond-tot-mond-principe werkt nog steeds en in principe is dit wat Facebook doet, 

zij het in een gedigitaliseerde versie. Het bereik van deze vorm van marketing lijkt niet gigantisch 

maar het Facebook-netwerk is groot en jouw vrienden hebben ook een netwerk van vrienden die op 

hun beurt ook weer vrienden hebben. Vergeet ook niet dat Facebook een relatief open medium is. 

Facebook-vrienden kunnen elkaars berichten zien en discussies zijn vaak openbaar. Het bereik van 

een bericht op Facebook is dus groter dan je denkt. 
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Een andere optie is het aanmaken van een speciale pagina voor je bedrijf. Hierop kun je relevante 

artikelen en afbeeldingen plaatsen en contact houden met klanten. Ook kun je je bedrijf 

introduceren aan eventueel toekomstige klanten. 

 
Adverteren 

Natuurlijk kun je ook adverteren via Facebook. Via de website kun je eenvoudig en snel advertenties 

aanmaken. De advertenties link je naar een website of een pagina binnen Facebook. Je kunt heel 

doelgericht adverteren door je doelgroep af te stemmen op woonplaats, afkomst, leeftijd of 

interesses. Je betaalt per klik of vertoning en kunt ook een maximum budget instellen. Je advertentie 

wordt dan niet meer vertoond wanneer je budget overschreden is. Zo houd je de kosten van je 

advertenties zelf in de hand. Op de website van Facebook staat precies uitgelegd hoe advertenties 

geplaatst kunnen worden. 

 

Klantenbinding 

Je staat via Facebook dicht bij de klant. Klanten kunnen contact met je opnemen via de Facebook-

pagina van je bedrijf en het is gemakkelijk te reageren op wat klanten zeggen. Daarbij laat Facebook 

zien wat er leeft onder je klanten. Gebruik het netwerk dan ook als een grote onderzoekspoel. Stel 

vragen aan je klanten en vraag hen wat er volgens hen beter kan. Houd klachten in de gaten en 

reageer erop. Maak deel uit van de community en betrek je klanten bij wat er speelt binnen het 

bedrijf. Heb je problemen gehad waardoor je niet de gewenste service hebt kunnen leveren? Wees 

open en vertel de reden waarom het niet lukte. Dit zorgt voor begrip bij de klant. Bovendien laat je 

zien betrokken te zijn. 

 

Verkoopkanaal 

Naast een marketingtool kan Facebook ook als verkoopkanaal fungeren voor je bedrijf. Verkopen via 

Facebook gebeurt steeds vaker. Vooral cadeaus die via de website naar Facebook-vrienden gestuurd 

kunnen worden, werden veel verkocht. De oudste manier van verkopen via Facebook is dan ook de 

verkoop van zogenaamde 'gifts' die gebruikers naar elkaar kunnen versturen. Gifts zijn in principe 

gewoon plaatjes van cadeaus die op de persoonlijke pagina van de ontvanger getoond worden. Met 

speciale credits, waar uiteraard eerst voor betaald wordt, kunnen gebruikers deze gifts voor hun 

vrienden kopen. 
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Sinds een aantal jaar is het echter ook mogelijk om een complete webshop te runnen binnen de 

vertrouwde wereld van Facebook. En hoewel er voor deze methode zeker wat te zeggen valt, bleek 

het uiteindelijk toch niet heel erg in trek te zijn. Op de een of andere manier willen de Facebook-

gebruikers commercie vooral búíten de site houden in plaats van het binnen de blauwe Facebook-

muren te halen. Een aantal grote retailers is na een tijdje dan ook gestopt met het runnen van een 

webshop binnen Facebook en is weer verder gegaan met het verkopen van hun diensten via hun 

eigen webwinkel en website. 

2.5.2 Twitter 

Het draait bij de sociale netwerksite Twitter allemaal om korte berichtjes. Iedere 

'Twitteraar' vertelt in berichten van niet meer dan 140 tekens lang wat hij aan het doen 

is of wat hem bezighoudt. Via een simpele muisklik kun je mensen, bedrijven en andere 

profielen die je interessant vindt volgen, zodat je altijd op de hoogte blijft van hun gepubliceerde 

berichtjes. 

 

Twitter werd opgericht in oktober 2006 door Obvious Corp, een bedrijf uit San Francisco. Het aantal 

Twitter-gebruikers is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Tegenwoordig is Twitter wereldwijd een 

van de grootste sociale netwerken en de rek lijkt er vooralsnog niet uit. 

 

Meer dan bij andere netwerksites draait het bij Twitter om het delen van informatie. Persoonlijke 

profielen zijn een minder groot onderdeel van de website dan bij bijvoorbeeld Facebook of Hyves. 

Sommige Twitter-gebruikers vertellen niet veel over zichzelf of hun (persoonlijke) leven. Ze plaatsen 

geen foto's en vertellen niet wat hun hobby's zijn. Wel vertellen Twitteraars wat ze bezighoudt, wat 

ze vinden van een bepaalde situatie uit de actualiteit of op tv of gebruiken ze het medium om hun 

creatieve hersenspinsels met de rest van de wereld te delen . 

 

Twitter wordt gebruikt om interesses te uiten en gedachtes te delen, interessante artikelen aan te 

raden en een kijkje in elkaars leven te nemen en te gunnen. Vooral door websites wordt Twitter veel 

gebruikt om online diensten en artikelen onder de aandacht van andere Twitteraars te brengen. 

Hiermee vervangt hun Twitter-feed de bekende RSS-feeds, waarop geïnteresseerden zich kunnen 

abonneren. 
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Wat kan Twitter betekenen voor ondernemers? 

De eerste stap naar het inzetten van Twitter voor je bedrijf is het aanmaken van een account. Via een 

bedrijfsaccount kun je je profileren naar andere Twitteraars toe. Door aanwezig te zijn op Twitter en 

te laten weten wat er speelt binnen je bedrijf kun je je merknaam neerzetten binnen de steeds groter 

wordende groep van Twitteraars. Ook kun je als ondernemer via Twitter interesse wekken voor 

bijvoorbeeld aanbiedingen of nieuwe producten. 

 

Klantenservice 

Je Twitter-account kan een soort online klantenservice vormen. Klanten kunnen je benaderen via 

Twitter wanneer ze vragen hebben. Door hier alert op te reageren houd je je klanten tevreden en 

straal je klantvriendelijkheid uit. Vodafone gebruikt haar Twitter-account bijvoorbeeld om klanten 

meteen op de hoogte te brengen van storingen en wanneer deze opgelost zullen zijn. Zo voorkom je 

veel onduidelijkheid bij klanten en blijf je benaderbaar. Let op: mocht je Twitter als klantenservice 

willen gebruiken, doe het dan wel góéd, anders kan het account je alleen maar een nog negatiever 

imago bezorgen! Geen of weinig activiteit is namelijk funest voor hoe de klant over jouw bedrijf 

denkt. 

 

Interactiviteit 

Vergeet niet dat Twitter een goed platform vormt voor interactiviteit. Plaats dus niet alleen berichten 

om je klanten op de hoogte te houden en naar je bedrijf te trekken. Zorg ervoor dat er gereageerd 

wordt op je berichten en vraag je klanten om hun mening. Zo vormt Twitter een manier om je 

klanten aan je te binden. Twitter is niet alleen een medium waarin de zender zendt en waarin de 

ontvanger ontvangt. Beiden kunnen de rol van de ander op zich nemen. 

 
Traffic 

Zoals al eerder gezegd kun je andere Twitteraars interesseren voor je  bedrijf. Vooral voor 

webwinkels en internetsites kan Twitter een  interessante manier zijn om traffic te genereren. Door 

bijvoorbeeld nieuwe producten of een interessant artikel te noemen in je Twitter-berichten zorg je 

ervoor dat klanten met één muisklik de weg naar je  website weten te vinden. 
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2.5.3 LinkedIn 

LinkedIn is een sociale netwerksite die specifiek gericht is op vakmensen. Het is een meer 

zakelijk netwerk waarop gebruikers hun cv kunnen plaatsen en in contact kunnen komen 

met andere professionals. Het netwerk wordt opgebouwd door middel van uitnodigingen 

en introducties. Nieuwe contacten kunnen direct toegevoegd worden of via een introductie door 

bestaande LinkedIn-contacten. Personen die voor elkaar interessant zouden kunnen zijn, kunnen dus 

door wederzijdse LinkedIn-contacten aan elkaar voorgesteld worden. En het lijkt haast net op echt 

netwerken! 

 

LinkedIn wordt vooral gebruikt voor professionele doeleinden 

Bedrijven gebruiken LinkedIn onder andere om kandidaten te vinden voor een positie en 

werkzoekenden kunnen het netwerk juist gebruiken tijdens hun zoektocht naar vacatures. Door het 

systeem van introduceren blijft het netwerk redelijk exclusief en houdt het een professionele insteek. 

LinkedIn kent ook groepen waar leden met gelijke interesses en een bepaald vakgebied deel van uit 

kunnen maken. Zo kunnen professionals in dezelfde branche bijvoorbeeld informatie uitwisselen en 

interessante personen ontmoeten. 

 
Wat kan LinkedIn betekenen voor mijn bedrijf? 

LinkedIn kan worden ingezet om traffic te genereren naar je website. Als bedrijf draag je je identiteit 

uit via LinkedIn. Je toont je expertise en zorgt dat je gevonden wordt op het internet. Vermeld 

daarom de juiste, actuele informatie op je LinkedIn-profiel. Toon waar je bedrijf voor staat en wat je 

precies doet. Veel profielen tonen enkel een bedrijfsnaam en de eigenaar, dit is niet voldoende 

informatie om klanten te trekken. Klanten zoeken je op voor je expertise en ervaring. Zorg dus dat 

deze duidelijk worden uit je LinkedIn-profiel. 

 
Delen van expertise 

Via LinkedIn kom je in contact met interessante mensen die je wellicht kunnen helpen bij het 

ondernemen. In de verschillende groepen kun je vragen stellen aan anderen uit dezelfde branche. 

Door expertise te delen help je elkaar. 

 

Personeel 

Wanneer je zover bent dat je werknemers gaat aannemen, dan is een LinkedIn een goed middel om 

op zoek te gaan naar interessante kandidaten voor de baan. LinkedIn bevat inmiddels miljoenen 
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Nederlandse profielen en de kans is dus groot dat hier interessante personen tussen zitten. Ook 

wanneer je op zoek bent naar bijvoorbeeld partners voor een project kan een kijkje in, of een 

rondvraag onder je LinkedIn-contacten wel eens helpen. 

 

Onderhoud je netwerk 

LinkedIn zorgt ervoor dat je je netwerk niet laat verwateren. Je ziet contacten geregeld langskomen 

in updates en je stuurt gemakkelijk berichten naar anderen. Deze levendigheid van je netwerk zorgt 

ervoor dat je niet snel het contact verliest met interessante personen die wellicht iets voor je bedrijf 

zouden kunnen betekenen. 

2.6 Naamsbekendheid genereren 

Naamsbekendheid krijgen is voor elke onderneming belangrijk. Zelfs bedrijven die expert zijn in het 

gevonden worden in zoekmachines werven vaak de meeste klanten via mond-tot-mondreclame; het 

logische gevolg van een positieve naamsbekendheid. Naamsbekendheid is dan ook niet enkel voor 

multinationals als Coca Cola of Philips van belang, juist voor de kleinere ondernemers is 

naamsbekendheid een punt waarin flink geïnvesteerd mag worden. 

 

Andere vormen dan reclame 

Naamsbekendheid is veelal te krijgen via reclame, maar juist  het krijgen van naamsbekendheid via 

vormen die geen (of veel minder) geld kosten is voor de kleine ondernemer aan te raden. Wat voor 

welke onderneming de ideale oplossing is, is moeilijk te zeggen maar bij dezen enkele suggesties om 

meer naamsbekendheid te krijgen: 

 

Redactioneel in de krant of radio 

In de krant of op de radio komen is makkelijker dan je denkt! In veel regio’s bestaat er een rubriek als 

"medewerker aan het woord" of "ondernemer in het nieuws". Meld je daar aan! Probeer ook eens 

een eigen persbericht te maken. Doe je het liever niet zelf? Verschillende bedrijven zijn 

gespecialiseerd in het schrijven van pakkende persberichten, zoals het tekstbureau 

OnlineTekstschrijvers.nl! 

 

Op het internet 

Onderschat het internet niet. Naamsbekendheid via het internet is dé manier waarop de meeste 

kleine ondernemers tegenwoordig naamsbekendheid verwerven. Via televisie, radio of krant moet 

http://www.onlinetekstschrijvers.nl/
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het vaak direct in grotere hoeveelheden. Via het internet kan het zo gedoseerd als je zelf wilt. Met 

Google Adwords kun je clicks inkopen en direct zien of deze clicks ook werkelijk nieuwe klanten 

hebben opgeleverd. Eigenlijk kan niet één onderneming die op zoek is naar meer naamsbekendheid 

en klanten dan ook nog zonder website. 

 
Direct mail 

Bij de Kamer van Koophandel kunnen adressen worden gekocht. Hierop kan zelfs eerst een selectie 

worden gemaakt. Houd er echter wel rekening mee dat deze adressen dan ook al meerdere keren 

zijn ingekocht en je echt een nieuw product moet hebben om hier nog succes mee te boeken. 

Modernere varianten van direct mail, zoals e-mailmarketing kunnen bij de juiste nieuwsbrief en 

doelgroep wel weer heel effectief zijn.  

 

Jijzelf 

Vergeet jezelf niet. Het is vrij standaard dat als je werkt, slaapt, droomt en constant met je eigen 

bedrijf bezig bent, je dit ook aan je vrienden, familie, kennissen en andere bekenden vertelt; je 

zogenaamde netwerk. Ook als je het borrelen en zakelijk netwerken eigenlijk maar niets vindt is het 

nog steeds aan te raden om visitekaartjes en folders te laten drukken, om die uit te kunnen delen. 

Het klinkt ongetwijfeld cliché, maar naamsbekendheid krijg je vooral bij tevreden klanten. Mond-tot-

mondreclame is over de jaren voor bijna alle bedrijven de grootste vorm van naamsbekendheid. 

Geen marketingbudget kan hier tegenop. Goed werk, veel geduld en een beetje geluk is dan ook hét 

recept voor een mooie naamsbekendheid!  
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2.7 Starten met personeel 

We hebben het in dit segment van het e-book vooral gehad over de 

huisstijl, verschillende vormen van marketing en hoe je korting kan 

geven en nieuwe klanten kunt werven, maar het succes en de groei 

van je onderneming is niet alleen hierbij gebaat. Extra personeel kan je 

onderneming ook zeker ten goede komen! En of je nou een stagiaire 

tijdelijk om je heen hebt of freelancers in dienst neemt, iedere soort ‘collega’ heeft weer andere 

kenmerken, eisen en aandachtspunten. 

 

Vroeg of laat stelt elke ondernemer zich de volgende vraag: Wat zou er gebeuren als ik tijdelijk een 

extra medewerker zou aannemen? Hoe klein de onderneming ook is, elke onderneming die 

levensvatbaar is heeft zijn drukke (en minder drukke) dagen waarop een extra helpende hand een 

uitkomst zou bieden. 

 

Veel bedrijven zetten dan ook de stap naar het starten met personeel en groeien zo uit tot een grote 

onderneming. Kleine eenmanszaken willen deze stap vaak niet nemen of durven dit gewoonweg 

(nog) niet. Zij proberen het met familie, kennissen, vrienden of relaties tijdelijk op te lossen. Hoe het 

ook zij, het starten met personeel is niet zonder consequenties. 

 

In de eerste plaats zijn er grote verschillen tussen de types personeel die je kunt aannemen. De 

bekendste oplossing is door direct te starten met een extra vaste medewerker. Dit kan echter grote 

gevolgen hebben: zo moet er een salarisadministratie bijgehouden worden, contracten opgesteld 

worden, ziektegeld betaald worden, gespaard worden voor een pensioen, et cetera. Wellicht is het 

op de lange termijn de ultieme oplossing, maar om direct van ZZP’er naar een zaak met vaste 

medewerkers te gaan, kan een grote stap zijn. Er zijn ook andere oplossingen. Bijvoorbeeld deze 

veelvoorkomende alternatieven voor het starten met personeel: 

 

Stagiaire 

Een stagiaire is vaak maar enkele dagen in de week beschikbaar omdat er ook een dag naar school 

gegaan moet worden. Daarnaast is het (op afstuderende studenten na) eigenlijk altijd een tijdelijke 

oplossing. Daar staat tegenover dat stagiaires vaak goedkoop zijn. Voor zo'n 250 euro per maand (als 

stagevergoeding) kan er al een stagiaire ingeschakeld worden. Een nadeel van een stagiair is de 

tijdsintensiviteit: het uitleggen van alle taken aan de stagiaire neemt soms bijna net zo veel tijd in 
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beslag als de tijd die een stagiaire je uit handen neemt. Voordelen zijn dat een jonge medewerker 

vaak veel van nieuwe technologie afweet, goed met computers kan werken en de Engelse taal prima 

beheerst. En niet geheel onbelangrijk, een stagiaire kan een frisse wind door het bedrijf laten waaien. 

 

Uitzendkracht 

Een uitzendkracht heeft als voordeel dat de werving en selectie door het uitzendbureau gedaan 

wordt. Uiteindelijk berekent het uitzendbureau dit wel door in de uurprijs, maar je hoeft hier zelf in 

ieder geval minder tijd in te steken. Verder krijgt je 'gewoon' een factuur. Het is alsof je een dienst 

afneemt. Met de factuur ben je af van alle extra administratie die normaal gesproken bij personeel 

komt kijken. Indien er slechtere tijden aankomen kun je de uitzendperiode vroegtijdig verbreken. 

Daarnaast kan na een langdurige uitzendperiode worden gedacht aan een vaste baan. Na een x 

aantal uren kan de uitzendkracht vaak boetevrij worden aangenomen. 

 

Payroll (detachering) 

Werknemers op basis van payroll (detachering) zijn vergelijkbaar met de werknemers van een 

uitzendbureau. Het verschil zit hem in het feit dat een payroll-medewerker vaak voor een langere 

periode komt werken. De prijs per uur is dan ook vaak iets lager omdat er wordt uitgegaan van meer 

uren. Met payroll komt er een eigen medewerker in dienst. De werving en selectie kan ook zelf 

gedaan worden, alleen de salarisadministratie wordt uitbesteed. 

 

Freelance 

Met een freelancer leg je de opdracht bij een ander bedrijf neer, met het verschil dat er onder jouw 

eigen naam gewerkt kan worden. De freelancer zal de opdracht waarschijnlijk wel in zijn eigen 

portfolio zetten, maar staat niet in direct contact met de klant. Voordelen zijn dat alles op afstand 

kan gebeuren, en dat er 'normale' opdrachtvoorwaarden opgesteld kunnen worden. Er kan tevens 

per opdracht betaald worden in plaats van per uur. Een nadeel is dat de freelancer nergens anders 

voor inzetbaar is. Deze gaat niet even koffie zetten of brieven posten, om zo maar iets te noemen. 

Dat moet je da nog steeds zelf doen… 

 

Uitbesteden 

Het uitbesteden van opdrachten past inderdaad niet echt onder het kopje van starten met personeel. 

Maar heb je er wel over nagedacht wat je wilt laten doen door de extra medewerker? Zo kan de 
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telefoon opnemen en administratie bijwerken prima worden uitbesteed aan een teleservice of 

administratiebureau. 

2.7.1 Waar moet je op letten bij het aannemen van personeel 

Er zijn een honderdtal punten waar je op moet letten als je zit te denken aan het aannemen 

van personeel. Elke ondernemer heeft zijn eigen unique selling points en dus weer andere wensen. 

Wel zijn er enkele veelvoorkomende. Bij dezen een selectie: 

 

Periode 

Bedenk goed voor welke periode personeel gewenst is. Als dit langdurig is, bijvoorbeeld enkele jaren, 

dan is een stagiaire aannemen misschien niet de oplossing, omdat er dan net als er is ingewerkt, 

weer een nieuw iemand komt. En bij zeer korte opdrachten is een vaste medewerker misschien weer 

niet handig. 

 

Administratie 

Zoek vooraf goed uit welke administratie er bij komt kijken bij nieuw personeel. Stagiaires willen vaak 

niet alleen stagevergoeding, er komt ook iemand van de opleiding langs, er moet een verslag 

gemaakt worden en presentaties gegeven worden en andere zaken waar je als ondernemer 

misschien niet direct op zit te wachten. 

 

Aansprakelijkheid 

Aansprakelijkheid lijkt weer zo'n addertje: bij het aannemen van iemand via een uitzend- of 

detacheringbureau denk je van alle administratie af te zijn, maar aansprakelijk is de ondernemer 

vaak nog steeds. Valt er een beeldscherm op de uitzendkracht zijn hoofd en is hij jarenlang niet in 

staat om te werken, dan wordt het een dure grap als er geen verzekering afgesloten was! 

 

Taken 

Niet alle taken kunnen direct worden overgenomen door nieuw personeel. Jij als ondernemer hebt 

misschien zelf wel tachtig uur per week werk voor handen, maar klantenbezoeken, technische 

klussen, of andere specifieke taken kunnen niet altijd direct worden overgenomen door iemand 

anders. Welke taken zijn ook door een ander te doen, en welke niet? Maak hiervan vooraf een 

selectie! 
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Bijkomende zaken 

Naast administratie komen ook nog andere zaken om de hoek kijken. Is er een werkplek? Pc? Toilet? 

Is de deur van negen tot vijf open? Is het kantoor bereikbaar? En hoe zit het met stagiaires, die vaak 

alleen met het openbaar vervoer kunnen reizen?  

Bij het aannemen van personeel, plaatsen van een vacature of het voorbereiden van een 

sollicitatiegesprek komen vaak nog veel andere zaken om de hoek kijken. Maar als er al een idee is 

met welk type personeel er gestart kan worden, is het vaak mogelijk om veel gerichter te zoeken. 

Vraag er ook eens naar bij medeondernemers. Wat waren voor hen de struikelblokken? Waarom 

kozen zij voor een bepaalde oplossing? Als er gebruik wordt gemaakt van een tussenpersoon als een 

uitzendbureau, kan deze vaak veel vragen direct beantwoorden. Personeel aannemen is een grote 

stap voor een (kleine) ondernemer, denk er dan ook vooraf rustig over na en zorg dat er een goede 

keuze wordt gemaakt. 

 

Overheidsinformatie 

De overheid heeft op het internet inmiddels ook veel informatie staan over wat bijvoorbeeld voor de 

belasting belangrijk is om te weten. Op Antwoordvoorbedrijven.nl staan veel regels 

beschreven. Instanties als het ziekenfonds, de belastingdienst, UVW en de arbodienst moeten 

wellicht allemaal geïnformeerd worden. Ook valt er te denken aan het veranderen van de 

ondernemingsvorm. Bij meer werknemers wordt het bedrijf, en daarmee de risico's, groter. 

  

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
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3 Administratieve zaken 

Veel mensen die wel graag een eigen onderneming willen 

beginnen, maar dit toch niet doen, noemen de administratieve 

zaken vaak als een van de voornaamste redenen. En soms zijn 

er van die dagen dat je hen graag gelijk zou willen geven, want 

het kán soms een crime zijn om je administratie bij te houden 

met al die papieren, (online) bestanden, regeltjes, wetten en de 

eeuwige uitzonderingen. Maar andere ondernemers vinden het juist heerlijk om met hun neus in de 

paperassen te zitten, regeltjes uit te pluizen en gebruik te maken van die ene vrijstelling of btw-

uitzondering. Hoe dan ook, als ondernemer ontkom je nou eenmaal niet aan de administratieve 

zaken. 
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3.1 Financiële administratie 

Maar weinig startende ondernemers zijn blij met de verplichte financiële administratie die zij moeten 

publiceren. Of het nu gaat om een kleine eenmanszaak of een grote vennootschap, beide hebben ze 

verplichte zaken die zij moeten opgeven aan de belasting met betrekking tot de financiële 

administratie. Aangezien het dus toch verplicht moet, kun je er dan ook maar beter voor zorgen dat 

het goed gebeurt! 

 

Verplichte administratie-posten die je 7 jaar lang moet bewaren: 

- Alle financiële gegevens, zoals kassabonnen, facturen, bankafschriften en bewijzen van 

uitgaven en inkomsten. Hieronder valt ook privégebruik; 

- Alle bezittingen, schulden, verworven rechten en plichten; 

- Debiteuren-, crediteuren- en voorraadadministratie. Hierover is het verplicht eens per jaar 

een balans- en resultatenrekening op te maken. Elke post op deze resultatenrekening moet 

schriftelijk bewezen kunnen worden; 

- Salarisadministratie. Als je personeel in dienst hebt, moet je deze gegevens bewaren. 

Facturen van een uitzendbureau of stagiaire zijn niet direct salarisadministratie maar vallen 

wel onder de administratie en moeten in verband met het eerste punt toch worden 

bijgehouden. 

 

Financiële administratie voor de belasting 

Al deze posten hebben invloed op twee zaken: de omzetbelasting (btw) en de inkomsten- of (in het 

geval van een BV of NV) vennootschapsbelasting. Je gehele administratie moet schriftelijk vastgelegd 

zijn. Per 1 januari 2007 mag de financiële administratie ook digitaal worden opgeslagen. Zorg er voor 

dat je altijd een goede back-up hebt van bestanden! 

3.1.1 Administratie en accountancykantoren 

Gegevens verzamelen van inkomsten en uitgaven dien je zelf te beheren. 

Niemand kan dit voor je doen. Het uiteindelijke resultaat kan een 

administratiekantoor voor je berekenen. Je kan met de spreekwoordelijke 

‘schoenendoos met bonnetjes’ naar een administratiekantoor stappen die 

de tussenstap kan zijn tussen jou en de belasting. Mocht je nu echt de tijd hebben om de 

belastinggids uit je hoofd te leren, dan kun je er altijd voor kiezen om het zelf uit te voeren. Maar als 
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je weinig verstand hebt van financiële zaken is het zeker aan te raden om de financiële administratie 

uit te besteden. Natuurlijk kost een boekhouder geld, maar hij heeft wel verstand van zaken die 

belastingtechnisch aftrekbaar zijn, voordeelregeltjes en andere belastingvoordelige zaken. Deze 

kunnen al snel in de duizenden euro's lopen en zo veel kost een boekhouder eigenlijk nooit. Zo levert 

het inhuren van een boekhouder soms zelfs geld op! 

 

Voor de grotere bedrijven zoals de Besloten Vennootschap en Limited-bedrijven is een jaarlijkse 

accountantsverklaring nodig. Deze geeft aan dat een onafhankelijke administratiespecialist de 

financiële cijfers heeft goedgekeurd. 

3.1.2 Administratie bijhouden 

Een administratiekantoor berekent doorgaans gewoon zijn uren. Kom je dus binnen met een 

schoenendoos met bonnetjes dan zal dit eerst digitaal moeten worden ingevoerd en voor deze 

tijd moet je de normale hoofdprijs afrekenen. Het is dan ook aan te raden om zelf ook het een en 

ander van administratie af te weten en zelf de gegevens vast op te slaan in een online 

boekhoudprogramma of, nog goedkoper, gewoon in Excel bij te houden. Administratiekantoren 

kunnen je precies vertellen hoe zij graag zo’n Excel-bestand zien. Vraag zo nodig vooraf om een 

voorbeeldbestand. 

 

Voor jezelf gegevens bijhouden 

Als er toch al vele gegevens in Excel staan kan hier maar het beste ook goed gebruik van worden 

gemaakt. Een goed bijgehouden boekhouding levert een schat aan informatie op over je bedrijf. Hoe 

actueler, hoe beter inzicht er gekregen kan worden in: 

- Het financiële plaatje van de onderneming; stijgt de winst en blijven de kosten binnen de 

marges?; 

- De kostprijs van je product. Dit is niet alleen de grondstof maar ook uren, gas, water, licht, 

etc. Door alle kosten te verrekenen over alle inkomsten kan een betere kostprijs 

worden samengevat; 

- Het debiteurenbeheer. Met een actuele boekhouding is dit beter (bij) te sturen;  

- Privé-uitgaven; 

- Liquiditeit. 
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En vergeet niet: de statistieken wijzen uit dat ondernemers met een goede en bijgewerkte financiële 

administratie een kleinere kans hebben om failliet te gaan! 
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3.2 Online versus offline boekhouding 

De boekhouding is bij het starten van een eigen bedrijf vaak de grootste ergernis. Deze financiële 

administratie is het meest tijdrovend en daarnaast ook nog eens het meest risicovolle onderdeel bij 

een startende onderneming. Fouten in de boekhouding kunnen een bedrijf compleet om zeep 

helpen. Als de boekhouding niet je specialiteit is kun je de grootste berekeningen en het doen van de 

aangiftes beter over laten aan een boekhouder. Toch zal deze je waarschijnlijk wel aanraden een deel 

van de boekhouding zelf te doen. 

3.2.1 Zelf deels de boekhouding doen 

Een groot deel van de boekhouding kun je (beter) zelf organiseren. 

Zoals het invoeren van je facturen van uitgaven in een spreadsheet-

programma of andere boekhoudingsoftware. Je houdt het overzicht 

en kunt het nog altijd een boekhouder laten controleren voor je het 

naar de Belastingdienst stuurt. Boekhouden kan al met Excel, een 

programma dat als onderdeel van Microsoft Office vaak al is meegeleverd bij een nieuw gekochte pc. 

Het voordeel van het boekhouden via deze software is dat je alles in de hand hebt. Je kunt zelf alle 

berekeningen maken en de software kan eigenlijk alles. Als je er echt goed mee overweg kunt, is 

Excel misschien wel het programma dat het meeste voor je kan betekenen. Het nadeel echter is dat 

je alles zelf moet doen. Het opmaken, invoeren van berekeningen en organiseren van de complete 

inhoud. 

 
Als je geen boekhoudspecialist bent kun je hier heel wat steken laten vallen of fouten maken. Beter is 

het dan om een online softwarepakket voor de boekhouding aan te schaffen. 

3.2.2 Online boekhoudingsoftware 

Als je gaat boekhouden via externe software en hier specifiek boekhoudingsoftware voor gaat 

aanschaffen, raden wij je aan om de boekhouding online te doen. De ontwikkelingen in deze markt 

zijn met het internet razendsnel gegaan en er zijn inmiddels tientallen bedrijven die je perfecte 

online boekhoudingsoftware kunnen aanbieden.  
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Voordelen online boekhouding software 

- Kan dagelijks back-ups maken (zodat je nooit meer wat kwijtraakt); 

- Voldoet automatisch aan de laatste wet- en regelgeving;-  

- Is meestal prima betaalbaar; 

- Kun je overal inzien, zoals thuis, op kantoor, of zelfs op vakantie; 

- Laat meerdere mensen toe in een boekhouding te werken; 

- Bevat veel koppelingen, bijvoorbeeld met de belastingdienst, je webwinkel, de kassa, et 

cetera. 

 

Nadelen online boekhouding software 

In theorie is online software, en dus ook de software van jouw boekhouding, te hacken. In de praktijk 

blijkt dat software die je enkel op je eigen computer installeert en door het gemis aan updates of 

doordat je eigen computer onveilig blijkt, gevaarlijker. Hier is het in het verleden vaker misgegaan 

dan met online software. Deze veiligheid is natuurlijk voor zover als elke aanbieder dit mogelijk ziet, 

dichtgetimmerd. 

 

Aanbieders voor starters en kleine ondernemers 

Online boekhouding software is er in alle soorten en maten. Voor elk soort ondernemer is er bijna 

wel een aanbieder met een softwarepakket dat bijna op maat mogelijk is. Enkele namen die veel 

gebruikt worden door de wat kleinere ondernemers zijn Exact Online, MoneyBird, Primo 

Boekhouding en Earny. Zoek online naar wat elk pakket te bieden heeft en welke kenmerken voor 

jou het meest belangrijk zijn. Kijk niet neer op een tientje per maand meer of minder, want een goed 

boekhoudingsoftwarepakket zorgt voor een goede boekhouding en dát kan je (op de lange termijn) 

weer onnodige kosten besparen. 
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3.3 Belastingen 

Iedereen in Nederland die werkt moet belasting betalen. Voor ondernemers is dit echter wel anders 

geregeld dan voor mensen in loondienst. Mensen in loondienst krijgen het geld dat naar de 

belastingdienst gaat simpelweg gewoon niet op hun bankrekening. De werkgever houdt de belasting 

direct in. Voor ondernemers is dit iets anders geregeld. 

 

Ondernemers dienen zelf een financiële administratie bij te houden waarin zij onder andere 

bijhouden hoeveel belasting (btw) over de producten en diensten zij hebben ontvangen en hoeveel 

zij hebben uitgegeven. Daarnaast werkt de inkomstenbelasting iets anders doordat er voor 

ondernemers speciale regels zijn. 

3.3.1 Twee soorten belasting 

Voor de ondernemer zijn er over het algemeen twee soorten belasting waarmee hij zeker te maken 

krijgt. De eerste vorm van belasting is omzetbelasting, ook wel btw genoemd. Over alle producten en 

diensten die wordt verkocht dient de ondernemer (in de meeste gevallen) 19% belasting te rekenen 

en dit periodiek af te dragen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst wil dat de ondernemers 

onder andere regelmatig inzicht geven in hun omzet en de btw die hiermee is ontstaan. De 

ondernemer moet het verschil tussen ontvangen btw en betaalde btw periodiek overmaken naar (of 

ontvangen van) de Belastingdienst. 

 

De tweede vorm van belasting is misschien nog wel bekender, want dit is de belasting over het 

inkomen van de ondernemer zelf, ook wel de inkomstenbelasting genaamd. Dit is dezelfde belasting 

als die mensen in loondienst betalen. Dit kan ook vennootschapsbelasting zijn voor ondernemers 

die ondernemen in een vennootschap (BV, NV en Coöperatie), maar bij deze ondernemingsvormen 

liggen belastingen soms anders en is het in de meeste gevallen aan te raden om een boekhouder of 

accountant in te schakelen. Vandaar dat we voor het gemak uitgaan van de eenmanszaak of VOF als 

ondernemingsvorm. 

 

Een ondernemer moet net als iemand in loondienst inkomstenbelasting betalen. Als iemand begint 

aan een baan krijgt hij echter vooraf te horen hoeveel hij zal verdienen. In ieder geval is daar dan al 

een goede schatting van te maken, en de werkgever zal de belasting inhouden op het salaris. Als dit 

later door bonussen of wisselingen in het contract verandert, wordt er aan het einde van het jaar wel 
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een correctie op aangebracht, maar over het algemeen krijgen mensen met een baan het geld dat 

naar de Belastingdienst gaat niet eerst in handen. 

 

Voor ondernemers is dit anders. Aangezien vooraf totaal niet duidelijk is wat de inkomsten zullen zijn 

in een jaar wordt in het eerste jaar van een ondernemer vaak geen inkomstenbelasting ingehouden. 

Dit wordt het eerste jaar achteraf berekend. 

3.3.2 Voorwaarden voor ondernemers 

Ondernemers voldoen niet zomaar aan het etiket ‘Ondernemer’. Voordat zij dit volgens de 

Belastingdienst zijn moet er aan enkele voorwaarden worden voldaan: 

- Winst; 

- Zelfstandigheid; 

- Kapitaal; 

- Bestede uren en omvang werkzaamheden; 

- Klantenkring; 

- Wel of geen hobby; 

- Presentatie aan de buitenwereld; 

- Ondernemersrisico; 

- Aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. 

 

Bovenstaande punten zijn geen harde eis, maar hierop wordt wel 

gelet. Als er bijvoorbeeld een jaar geen winst is gemaakt kan dat een 

keer gebeuren maar over het algemeen verwacht de belastingdienst 

dat aan bovenstaande factoren wordt voldaan. Om aan de 

zelfstandigenaftrek te voldoen wordt verder door de belastingdienst 

verwacht dat er minimaal 1225 uur per jaar (drie dagen per week) aan de onderneming wordt 

gewerkt. Dat hoeven niet allemaal winstgevende uren te zijn, ook het lezen van dit e-book kan hier 

bijvoorbeeld onder vallen, maar een sluitende agenda die aangeeft dat er minimaal drie dagen per 

week aan de onderneming wordt gewerkt kan nodig zijn. Dit kan dan weer bewezen worden met 

offertes, visitekaartjes van bezoeken, een klantenkring, omzet, et cetera. 
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3.3.3 Zelfstandigenaftrek 

Ondernemers die kunnen aantonen dat ze met grote regelmaat ondernemen hebben een hogere 

belastingvrije voet dan mensen in loondienst. Dit is waarschijnlijk om het ondernemen te stimuleren. 

Hoeveel dit is, is afhankelijk van de winst en ligt regelmatig ergens tussen de 4000 en 8000 euro. 

Daarnaast krijgen startende ondernemers de eerste drie jaar een extra startersaftrek bovenop de 

zelfstandigenaftrek. Deze aftrekposten zijn alleen van toepassing als de ondernemer voldoet aan de 

eerder genoemde voorwaarden. 

3.3.4 Failliet door belastingaanslag? 

Van alle facturen (rekeningen) die verstuurd worden kan de ondernemer in theorie 100% weer zelf 

opmaken. Achteraf, aan het einde van het jaar, moet de ondernemer wel een belastingopgave 

invullen voor de belastingdienst. Als die ziet dat de ondernemer dat jaar winst gemaakt heeft moet 

achteraf deze belasting toch nog worden berekend. Dit betekent dat achteraf zo'n 30% van de winst 

(eerste belastingschaal) afgedragen moet worden. Als de ondernemer dit niet vooraf gereserveerd 

heeft kan dit een groot probleem worden. Deze belastingaanslag komt meestal rond april. Dezelfde 

maand als waarin de omzetbelasting van het eerste kwartaal moet worden afgedragen. Verder wil de 

belastingdienst rond dat moment weten wat je verwacht dat in dat jaar de winst zal zijn en hierop 

vast een eerste belastingaanslagvoorschot op ontvangen. Dat betekent dat in de maand april na het 

eerste kalenderjaar de belastingdienst het volgende wil hebben: 

- 30% van de winst van afgelopen jaar; 

- 19% over de winst van afgelopen kwartaal (btw); 

- 30% van de te verwachten winst voor komend jaar. 

 

Natuurlijk kun je de winst veel lager schatten (dan deze in werkelijkheid zal worden) en hoef je 

hierover dus bijna geen belasting te betalen. Maar de overige belastingen moeten wel snel worden 

overgemaakt naar de belastingdienst. En er is geen bank die dan nog deze belasting schulden wil 

voorfinancieren.  

 

Vooraf preventief belasting opzij zetten 

Het geld dat moet worden overgemaakt naar de belastingdienst is niet van jou. Het is dan ook aan te 

raden van elke euro die in rekening gebracht wordt de btw + 25% reservering voor 
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inkomstenbelasting alvast opzij te zetten. Dit kan bijvoorbeeld op een aparte spaarrekening. Of er 

kan bij de belastingdienst een verzoek gedaan worden om maandelijks de inkomstenbelasting af te 

dragen. Deze bedragen blijven dan te overzien en het verplicht je tevens om alles elke maand weer 

goed op een rijtje te zetten. 
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3.4 Verzekeringen 

Een grote kostenpost die komt kijken als men ondernemer is 

geworden zijn de vele verzekeringen die nodig zijn om het risico, dat 

je als zelfstandig ondernemer toch al méér loopt dan iemand die in 

dienst is bij een bedrijf, te kunnen blijven overzien. Veel startende 

ondernemers kunnen enorm schrikken van de potentiële kosten die 

verzekeringen met zich meebrengen. Zo heb je niet de voordelen van het werkgeversgedeelte bij 

bijvoorbeeld pensioenopbouw, kinderopvang of ziektekosten. Alles moet uit eigen zak komen. Schrik 

echter niet te snel. Veel kosten zijn namelijk inkomensgerelateerd.  

 

De gemiddelde ondernemer betaalt misschien een fortuin aan verzekeringen, maar deze laat 

hiermee alleen maar zien dat er een interessante omzet is. Vergelijk het eens met belasting, wie wil 

er nou niet een miljoen euro aan inkomstenbelasting betalen per jaar als hij in dienst is? 

Inkomstenbelasting is een percentage, dus het laat alleen maar zien dat er minimaal twee miljoen 

verdiend wordt. En met veel verzekeringen is het precies zo. 

  

Verzekeringen zijn een belangrijke en noodzakelijke kostenpost voor ondernemers. Met 

verzekeringen worden risico's afgedekt die niet zelf waren te overzien. Denk aan overlijden of 

arbeidsongeschiktheid. Maar om nu toch de kosten beperkt te houden, bestaat de mogelijkheid om 

in de eerste periode rustiger aan te beginnen met verzekeringen. Een lijfrente starten met dertig jaar, 

is dat nu al nodig? In de eerste periode zijn er misschien nog risico's die zelf gedeeltelijk kunnen 

worden overzien. Zo kan er in deze periode, waarin misschien elke cent twee keer moet worden 

omgedraaid, nog best even worden gewacht met bepaalde verzekeringen. 

3.4.1 Basisverzekering 

Per 1 januari 2006 is er geen ziekenfonds of particuliere verzekering meer mogelijk, maar kan 

iedereen een basisverzekering nemen met aanvullingen. Ook voor de ondernemer is het nodig 

ziekenhuiskosten af te dekken. Een nacht op de intensive care kost direct duizenden euro's. Echte 

besparingen hierop zijn niet mogelijk. Een eigen risico is, indien mogelijk en het geld altijd voorradig 

is, aan te raden, maar aanvullingen zijn dat ook. 
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3.4.2 Arbeidsongeschiktheid 

Toch wel de bekendste zakelijke verzekering op het gebied van het privéleven. Als een ondernemer 

ziek is, of geen werk kan uitvoeren wordt dit niet via een collectieve pot opgevangen. Hij moet zelf 

zorgen voor zijn inkomen. Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering kan de zelfstandig ondernemer 

dit risico voor de lange termijn gedeeltelijk afdekken. Een aanrader voor elke fulltime ondernemer! 

Kijk bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering overigens goed naar de opties. Is het wel gewenst dat 

er doorbetaald wordt tot het 65e levensjaar? Een eigen risico kan de premie flink drukken. Er is dan 

een periode die zelf opgevangen moet kunnen worden, maar bij de start van de zelfstandige 

onderneming wordt wellicht evengoed al rekening gehouden met enkele maanden zonder echt 

inkomen. 

3.4.3 Leven of dood 

Een hypotheek staat vaak op naam van de ondernemer en partner. Maar kan de partner nog wel alle 

schulden, zoals de hypotheek, voldoen mocht je onverwachts komen te overlijden? Het is altijd 

raadzaam om in gevallen zoals deze rekening te houden met slecht nieuws. De kosten kunnen enorm 

oplopen en zijn dan ook slecht te overzien. Met een verzekering kun je dit afdekken. Maar ook als je 

blijft leven tot je 100e is het belangrijk hier al op jongere leeftijd over na te denken. Want wat 

gebeurt er op je 65e? Stop je, en verkoop je je bedrijf? Dan kun je misschien leven van de 

verkoopinkomsten. Maar wat nu als het verkopen van het bedrijf bijna niets oplevert? Je hebt dan 

geen pensioen. Met lijfrentes en levensverzekeringen kunt je ervoor zorgen dat je ook na je 

ondernemerschap nog een leuk inkomen overhoudt. 

3.4.4 Aansprakelijkheidsverzekering 

Zelfstandigen met een eenmanszaak, of vennootschap onder firma, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 

alle kosten. Hoofdelijk aansprakelijk betekent dat ook het privévermogen gevorderd kan worden 

indien er niet tijdig kan worden betaald. Normaal gesproken logisch: dit is immers het risico van de 

ondernemer! Je wéét dat je dit risico loopt. Maar er zijn ook risico's die vooraf echt onmogelijk zijn te 

voorzien. Wie betaalt de kosten als je langskomt voor een offertegesprek en je stoot per ongeluk een 

duur schilderij van de wand? Of wanneer pas jaren later blijkt dat je producten slecht zijn voor de 

volksgezondheid? Hiervoor kan een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten worden. Een 

aansprakelijkheidsverzekering is in de meeste gevallen ook goed betaalbaar. 
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3.4.5 Rechtsbijstandverzekering 

Bij juridische problemen met leveranciers en personeel, dekt de verzekering bijvoorbeeld 

advocaatkosten, deurwaarderskosten en proceskosten. Kijk kritisch naar de polis, want vaak zijn alle 

reële risico's van een startende freelancer uitgesloten (bijvoorbeeld conflicten met klanten), terwijl 

alleen risico's gedekt zijn waar je in de praktijk niet mee te maken hebt (zoals conflicten met 

personeel). 

 

3.4.6 In kaart brengen van het risico 

Bovenstaande verzekeringen (misschien met uitzondering van de rechtsbijstandverzekering) zijn bij 

bijna elke ondernemer, groot of klein, wel in een bepaalde vorm aanwezig. Hiermee kan een groot 

gedeelte van de risico's worden afgedekt. Met alleen verzekeringen is het plaatje voor het afdekken 

van onbekende risico's nog niet geheel rond. Ook valt te denken aan de registratie van het merk, het 

oplossen van risico's van langdurige debiteuren en incassokosten en aanvullende voorwaarden voor 

personeel. Maar een goede basis is het wel. 

 

De kosten lijken bij de start soms hoog, ze zijn direct aanwezig. Ook als er in eerste instantie op de 

spreekwoordelijke zolderkamer begonnen wordt. Maar de kosten zijn vaak te overzien als er 

eenmaal een kleine klantenkring is opgebouwd. Wel zijn een groot aantal extra verzekeringen 

mogelijk die komen kijken zodra wordt gedacht aan huisvesting, of personeel. Enkele voorbeelden:  

- Opstalverzekering 

- Goederen- en inventarisverzekering 

- Bedrijfsschade- en/of machinebreukverzekering 

- Computerverzekering 

- Brandverzekering 

- Kredietverzekering 

- (Goederen)transportverzekering 

 

Voor er gestart wordt met het beginnen van een eigen zaak is het dan ook belangrijk alle risico's in 

kaart te brengen. Een ondernemersplan kan hierbij zeer zeker een grote rol spelen. Het is soms bijna 
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verplicht als er een financiële injectie nodig is, maar ook zonder lening is een ondernemersplan aan 

te raden. Bijvoorbeeld om de verzekeringen in kaart te krijgen. 

3.4.7 Besparen op verzekeringen 

Verzekeren wil niets anders zeggen dan risico's afdekken die niet te overzien zijn, op een onbekend 

tijdstip gaan plaatsvinden of waarvan onzeker is of ze gaan plaatsvinden. De zin zegt het al: risico's 

die niet te overzien zijn. Met andere woorden, een computerverzekering is niet altijd nodig. Vaak is 

dit risico goed te overzien. Hetzelfde geldt voor de inventarisverzekering. In eerste 

instantie wordt het bedrijf misschien nog op de zolderkamer gerund, achter de privécomputer en is 

de inventaris nog van kleine waarde. Verder kan er, indien je de financiële middelen hebt om het 

eigen risico te betalen, bij verzekeringen vaak een groot eigen risico worden afgesloten waardoor ze 

stukken goedkoper worden.  

  

Met het ondernemingsplan komen ook een aantal zaken aan bod die invloed kunnen hebben op de 

verzekeringen. Zo kan een aansprakelijkheidsverzekering goedkoper worden indien 

de algemene voorwaarden van een branchevereniging worden overgenomen. En zo zijn er meer 

logische stappen. Een jonge ondernemer wonende in een huurhuis hoeft niet direct te beginnen met 

de opbouw van zijn pensioen. De zuurverdiende centen kunnen soms beter worden geïnvesteerd in 

het bedrijf om zo de leningen beperkt te kunnen houden. Het heeft weinig zin om direct via lijfrentes 

aan een pensioen te gaan denken, als je hierdoor een doorlopend krediet moet afsluiten om dit te 

kunnen betalen. Je betaalt dan rente voor geld dat je pas over 20 jaar of meer nodig hebt. 
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3.5 Auto van de zaak 

Sommige ondernemingen kun je prima starten vanaf een zolderkamertje of op 

een ruimte ergens achter op een half verlaten bedrijventerrein. Bij dat soort 

ondernemingen is er vaak niet meer nodig dan een computer en een 

internetverbinding. Echter, het klantencontact leent zich niet altijd voor een 

digitale behandeling. Een auto is soms meer dan wenselijk. 

 

Maar als ondernemer moet er een keuze gemaakt worden of de auto van de zaak wordt of dat het 

een privéauto wordt. De keuze tussen een auto van de zaak of een privéauto kan later niet zomaar 

worden veranderd en hierover moet dus goed worden nagedacht. Het heeft nogal financiële 

consequenties. In ieder geval moet het wel een logische keus zijn. Een auto die voor het overgrote 

deel zakelijk wordt gebruikt moet bij de zaak worden gerekend en een auto die bijna enkel privé 

wordt gebruikt mag niet op de zaak worden gezet. Daartussen is een groot grijs gebied waarin een 

keuze moet worden gemaakt. 

 

In eerste instantie is het met bijna alles wat je zakelijk of privé kunt kopen in negen van de tien 

gevallen beter om deze van de zaak te maken, maar met een auto zijn hier bovenop wat extra 

voorwaarden. Zo kan het zijn dat de ondernemer privé een bijtelling van 25% (bron: Belastingdienst 

2010) van de catalogus (nieuwwaarde) van de auto krijgt op zijn inkomen voor belasting, indien deze 

op naam van de zaak staat. Hieronder meer over de verschillen tussen een auto van de zaak en een 

privéauto. 

3.5.1 Een auto van de zaak 

De onderneming kan verschillende bezittingen hebben en zo kan het ook voorkomen dat er een auto 

van de zaak aanwezig is. Alle kosten van de auto, zoals benzine, onderhoud, afschrijving, aanschaf, 

verzekeringen, belasting, et cetera komen dan uit de zaak. Onder andere de btw bij de aanschaf is 

dan al een fijne aftrekpost. De zaak betaalt de volledige kosten voor de auto. Enkel de btw van de 

aanschaf en de afschrijving van de auto schelen vaak al duizenden euro's. Als dit mogelijk is, is dit 

meestal de goedkoopste oplossing. Vandaar dat de Belastingdienst bij een auto van de zaak een 

belangrijke regel heeft opgesteld: de ondernemer mag maximaal 500 privékilometers per jaar rijden. 

  

De bewijslast ligt bij de ondernemer. Deze moet kunnen bewijzen dat dit het geval is. Via een 
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sluitende rittenadministratie, en bewijzen dat deze ritten hebben plaatsgevonden via visitekaartjes 

van mensen waarmee een gesprek is geweest, toegangskaarten, een oude agenda, oude offertes 

enzovoort. Er zijn wel alternatieve manieren om dit niet te hoeven, maar dan moet bijvoorbeeld de 

auto op een vergrendeld parkeerterrein na het werk worden achtergelaten, en/of een blackbox 

worden geïnstalleerd die de kilometeradministratie uit handen neemt. Op deze manier krijgen 

taxichauffeurs en dergelijke geen bijtelling. Ze gaan met hun privéauto naar huis. Voor veel 

ondernemers die na het werk met de auto naar huis rijden is dit veelal onmogelijk om te bewijzen,  

omdat dit vaak niet haalbaar is. Er is simpelweg geen andere privéauto aanwezig. Als je een 

zakelijke auto van duizenden euro’s voor de deur hebt staan en je moet even naar de supermarkt 

laat je dat ding toch niet staan verroesten? 

 

Wat als de ondernemer meer dan 500 kilometers per jaar privé zal rijden? In dat geval komt er een 

bijtelling bij het inkomen van de ondernemer als die de auto op de zaak zet. Er moet dan in het geval 

van de eenmanszaak 25% van de cataloguswaarde bij het inkomen worden opgeteld. 

3.5.2 Een auto privé 

Als ondernemer is het mogelijk om een privéauto in bezit te hebben. Als er met deze auto wordt 

gereden voor de zaak dan kunnen deze kilometers worden verrekend. In 2010 is dat 19 eurocent per 

kilometer. Dit bedrag kan aan het einde van het jaar van het inkomen worden afgetrokken. Het 

resultaat is net als andere zakelijke kosten dat er minder winst gemaakt wordt en bijvoorbeeld in het 

geval van een eenmanszaak minder inkomstenbelasting betaald moet worden. 

 

Deze kilometers moeten wel achteraf bewezen kunnen worden aan de Belastingdienst. Die kan 

namelijk vragen om bewijzen van deze kilometers. Een rittenadministratie is dan ook noodzakelijk. 

Daarnaast kunnen er bewijzen worden getoond via bijvoorbeeld een agenda met afspraken (bewaren 

dus die oude agenda!) en zaken als offertes die besproken zijn, visitekaartjes van mensen waar een 

bezoekje bij is afgelegd, et cetera. De bewijslast bij de kilometerboekhouding is wel veel minder strikt 

dan die bij de auto die 100% van de zaak is. Een direct sluitende kilometerboekhouding is niet altijd 

nodig. Een rittenadministratie wel. 

 



TIJD OM TE ONDERNEMEN 

 

 
 

 

WWW.ONDERNEMENENINTERNET.NL  83 

Naast de prijs per kilometer heeft een auto privé een andere eigenschap in vergelijking met een auto 

van de zaak als er een besloten vennootschap is of als de auto op naam staat van iemand anders 

(zoals een partner). Bij een faillissement zou de auto dan mogen blijven. 

3.5.3 Verschillen 

Er zijn dus belangrijke financiële verschillen tussen een auto van de zaak en privé. Om bovenstaande 

iets duidelijker te maken, een voorbeeld. Let op: onderstaande voorbeelden zijn natuurlijk geheel 

speculatief en enkel om een beeld te krijgen. Stel, je wilt een nieuwe auto aanschaffen van 25.000 

euro en verwacht 20.000 kilometer per jaar zakelijk en 10.000 privé te rijden. 

 
100% auto van de zaak: 

Ruwweg geschat kan zo'n auto met 20.000 zakelijke kilometers 7700 euro per jaar kosten. 

Deze zijn 100% zakelijk te declareren. Met de privékilometers kan niets worden gedaan. 

Resultaat: 7700 euro voor de belasting. 

 

Auto van de zaak met bijtelling: 

Ruwweg geschat kan zo'n auto met 30.000 kilometers 9300 euro per jaar kosten. 

Daarentegen komt er een bijtelling bij: 22% van de nieuwwaarde van de auto: 5500. 

Resultaat: 3800 euro voor de belasting. 

 

Auto privé: 

19 eurocent per zakelijke kilometer. Resultaat: 3800 euro voor belasting. 

 
Met bovenstaande voorbeeld zouden we aan de cijfers niet kunnen zien welke optie de beste keuze 

is. Wel geeft het aan dat de bijtelling een groot verschil maakt. Factoren die van invloed (kunnen) zijn 

op de keuze of de auto van de zaak wordt of een privéauto wordt: 

- Liquiditeit van de zaak (bijvoorbeeld voor keuze tussen leasen of kopen); 

- Verwachte aantal kilometers zakelijk; 

- Verwachte aantal kilometers privé; 

- Kostprijs per kilometer (verzekeringen, belasting, brandstof, onderhoud, et cetera); 

- Waarde (en afschrijving) van de auto (tweedehands of nieuw?); 

- Functies van de auto (representatie, noodzaak van de auto); 

- Inkomen en dus belastingschaal waarin de ondernemer zich bevindt. 
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De keuze of de auto op de zaak wordt gezet of een privé-eigendom wordt is dan ook in de meeste 

gevallen niet zomaar te noemen. Dit is per persoon en per onderneming te verschillend. Reken zelf 

dan ook (in overleg met een specialist als boekhouder of accountant) uit wat voor jou de juiste keuze 

zal zijn. 

3.6 Algemene voorwaarden 

Het is vaak niet het eerste waar je aan denkt als je wilt beginnen met 

ondernemen. Algemene voorwaarden, ook wel aanvullende 

voorwaarden genoemd. Toch krijgt uiteindelijk elke ondernemer vroeg of 

laat een ontevreden klant over een punt dat niet in het standaard 

contract verwerkt is. Het is onmogelijk om in elke offerte alle mogelijke 

scenario's af te dekken. Vandaar dat er algemene voorwaarden zijn bedacht. 

3.6.1 Wat zijn algemene voorwaarden? 

Veel zaken wisselen per project maar het overgrote deel is altijd hetzelfde. Hoe je bijvoorbeeld wenst 

te reageren als je bedrijf afbrandt en je een bestelde dienst niet kunt leveren bijvoorbeeld. Dat soort 

zaken kun je dan ook in een standaard document afdekken. Net zoals de in eerste instantie 

belangrijke zaken als je voor een klant gaat werken, zoals de prijs, de dienst, de opzeg- of 

levertermijn zijn zaken die in de meeste gevallen wel schriftelijk worden afgesproken. Maar toch is 

het onmogelijk om altijd alle details vast te leggen. Vandaar dat er algemene voorwaarden 

gehanteerd worden. Zo kun je toch die ene offerte in een paar uur volledig maken en alle zaken die 

je niet beschrijft afdekken met je algemene voorwaarden. 

3.6.2 Hoe kom je aan algemene voorwaarden? 

Algemene voorwaarden kun je gewoon zelf schrijven. Pas hier wel altijd mee op. Hoe weet je nu 

zeker dat je alles hebt afgedekt? Vandaar dat wij kleine ondernemers altijd afraden om zelf zomaar 

algemene voorwaarden te schrijven. Beter is het om algemene voorwaarden te hanteren die door 

juristen zijn gecontroleerd. Het is meestal vrij gemakkelijk hier aan te komen. Bij de Kamer van 

Koophandel kun je voor een of twee tientjes al een cd-rom kopen met algemene voorwaarden van 

verschillende branches. Ook kun je bij hen via de website gratis modelvoorwaarden downloaden. Een 

andere manier is om bij de geschikte branchevereniging hiernaar te vragen. Meestal hebben deze 
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wel eigen algemene voorwaarden die voor de branche gemaakt zijn. Deze worden door tientallen 

bedrijven gebruikt en zijn door diverse juristen gecontroleerd. De kans dat hiermee zaken vergeten 

zijn is dan ook relatief laag. 

3.6.3 Algemene voorwaarden hanteren 

Enkel het hebben van algemene voorwaarden is niet genoeg. Deze zijn enkel geldig als je kunt 

aantonen dat je voldoende moeite hebt gedaan om de klant hierover te informeren. Bij een geschil 

pas gaan zwaaien met juridische papieren heeft dus geen zin. Als je offertes verstuurt, stuur dan ook 

altijd een kopie van de algemene voorwaarden mee. Per e-mail kan natuurlijk ook, maar vraag even 

om een ontvangstbevestiging. Verder zijn algemene voorwaarden enkel geldig als deze redelijk zijn 

(vaag begrip) en niet in strijd zijn met de Nederlandse en Europese wetgeving (duidelijker begrip). 

Tussentijds aanpassen van de algemene voorwaarden is wel toegestaan maar dat is voor de klant wel 

reden tot ontbinding van de overeenkomst. Pas dus op voor je dit doet. 

3.6.4 Algemene voorwaarden deponeren 

Er gaan geruchten rond dat algemene voorwaarden enkel geldig zouden zijn als deze bij de notaris 

gedeponeerd zijn. Dit is niet waar. Ze moeten enkel gehanteerd worden en aan de klant vooraf 

duidelijk gemaakt zijn. Deponeren maakt het wel makkelijker om aan te tonen dat deze tussentijds 

niet zijn gewijzigd en om ze openbaar te maken. Grote bedrijven willen deze nog wel eens opvragen 

en op deze manier zijn ze publiekelijk opvraagbaar. Het hoeft niet bij de notaris. Goedkoper kan ook. 

Bijvoorbeeld via de website voorwaarden.net waar bedrijven gratis hun algemene voorwaarden 

kunnen plaatsen. 

  

http://www.voorwaarden.net/
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4 Aan de slag! 

Zo. Je bent (eindelijk) aangekomen bij het einde va dit e-book. Hopelijk heb je wat gehad aan de 

informatie en kan het je op weg helpen een succesvolle ondernemer te worden. Vergeet niet dat we 

je enkel feitelijke informatie hebben voorgeschoteld en dat de beschreven situaties in theorie zo 

(zouden kunnen) uitpakken. In de praktijk zou het zomaar net iets anders kunnen en is het daarom 

ook belangrijk dat je ook weer niet helemáál blindvaart op dit ebook. ;-) Vandaar dat we in ons 

voorwoord schreven dat je dit boek als een leidraad moet gebruiken en niet als de heilige graal onder 

de ondernemersgidsen. 

 

Maar goed, genoeg met je neus in de boeken gezeten. Nu is het tijd om aan de slag te gaan. Succes!  

Nawoord 

Dit e-book is een (bewerkte) verzameling van teksten die eerder online zijn gepubliceerd op de 

website OndernemenEnInternet.nl, een uitgave van internetuitgeverij Eurolutions. We hebben ons 

uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat alle verstrekte informatie zo accuraat en up-to-date 

mogelijk is. Maar uiteindelijk zijn wij ook gewoon mensen en kunnen fouten gebeuren. Aan de 

informatie in dit e-book kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik van de informatie is 

voor eigen risico; aansprakelijkheid is derhalve uitgesloten. 

Copyright afbeeldingen 

Bij het visueel aantrekkelijk maken van dit e-book hebben wij gebruikgemaakt van afbeeldingen van 

de website FreeDigitalPhotos.net en van publiekelijk gebruikte logo’s van bedrijven. Het is beslist niet 

onze bedoeling om copyright te schenden. Mocht je van mening zijn dat wij met het gebruik van 

bepaalde afbeeldingen toch je copyright schenden, dan verzoeken we je dit zo spoedig mogelijk te 

laten weten, zodat wij de afbeeldingen kunnen verwijderen. 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever 

* Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net 

http://www.ondernemeneninternet.nl/
http://www.freedigitalphotos.net/
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