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Stap	2
Verken	de	Markt	en	bepaal	
je	Strategie

het	belang	Van	 18	
Marktonderzoek 
Je hebt een goed idee en wilt zo snel moge
lijk aan de slag. Check de markt voordat  
je van start gaat. Om van je onderneming 
een succes te maken, is een goede voor
bereiding nood zakelijk. Marktonderzoek 
helpt daarbij. Het levert waardevolle  
informatie op en geeft een objectief en 
betrouwbaar inzicht in jouw markt.

Stap	3
Maak	een	financieel		
plan	en	zoek	uit	of	je		
financiering	nodig	hebt

zo	koM	je	aan	 22	
Startkapitaal
Niet iedere starter heeft het nodig, maar 
startkapitaal kan sommige ondernemers 

korte	weetjeS	 6		
oVer	Starten

hoe	taco	carlier	 28		
Stap	Voor	Stap	de	wereld	
VeroVert
Het begon met het impulsieve besluit  
om een container vol vouwfietsen te 
 importeren. Een kleine tien jaar later 
 verkopen de broers Ties en Taco Carlier  
hun VANMOOFfietsen over de hele wereld. 
“We hoeven over vijf jaar niet de grootste  
te zijn; wel over dertig jaar.” 

Stap	1	
onderzoek	je	Mogelijkheden	
en	teSt	je	kwaliteiten

7 onderneMerS-	 14
kwaliteiten
Ondernemers moeten veel kunnen. Verkopen, 
managen, inleven in de klant, flexibel zijn... 
de lijst is lang. StartersMagazine selecteerde 
zeven kwaliteiten die je als starter niet mag 
ontberen. 

een vliegende start geven. Helaas is het 
niet altijd gemakkelijk om eraan te komen. 
Deze vijf ondernemers lukte het wel!

bepaal	jouw	uurtarief	 34
Als tekstschrijver, bedrijfsadviseur of 
 timmerman verkoop je vooral jezelf. Het 
bepalen van jouw uurtarief is dus van groot 
belang. StartersMagazine helpt een handje, 
zodat ook het financiële plaatje klopt. 

Stap	4
bedenk	een	klinkende	en	
unieke	bedrijfSnaaM

what’S	in	a	naMe?	 36
Een	unieke bedrijfsnaam verzinnen is 
 lastiger dan je denkt. Er zijn nogal wat 
zaken waar die naam aan moet voldoen. 
Houd in ieder geval rekening met deze  
vijf zaken. Vergeet ook niet om die  
te registreren.  

Stap	5
kieS	een	rechtSVorM

5	op	een	rij	 38
Een eenmanszaak of toch een bv? Als 
 startende ondernemer kies je een rechts
vorm. En elke rechtsvorm kent weer  
zijn voor en nadelen. Welke van deze  
vijf is voor jou de beste keuze? 

Stap	6
zorg	dat	jouw	adMiniStratie	
Voldoet	aan	de	eiSen

leuker	kunnen	ze	het	 44		
niet	Maken...	
De fiscale zaken horen er (helaas) ook  
bij. Maar als je de regels goed in de gaten 
houdt, kun je zelf flink wat voordeel 
 behalen. 5 tips om je op weg te helpen.

38
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Schrijf	je	in	bij	de	kVk		
en	regel	de	aanMelding		
bij	de	belaStingdienSt

dit	Moet	je	regelen	 54
Voordat	je	begint
In vrijwel alle gevallen schrijf je je als 
ondernemer in bij het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel. Dit bevordert 
rechtszekerheid bij het zakendoen.
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adMiniStreren	kun	 47		
je	leren
Een goede administratie vertelt je veel over 
je onderneming. Maar waarom? En wat zijn 
precies de regels? 

Stap	7
Stel	algeMene	Voorwaarden	
op	en	bepaal	welke	Ver-
zekeringen	je	nodig	hebt	

de	kleine	lettertjeS	 49
Goede algemene voorwaarden kunnen 
jouw aansprakelijkheid beperken en 
 daarmee veel tijd en ellende besparen.  
Ook als je in het buitenland onderneemt, 
zoals webshopeigenaar Marko Sienema. 

6	eSSentiële		 50	
Verzekeringen	
Als ondernemer heb je meer onzekerheden 
dan wanneer je in vaste dienst bent. 
 Gelukkig kun je ook zekerheid ‘kopen’. 
Maar welke verzekeringen heb je wel  
nodig en welke niet? 

Stap	8
controleer	of	je	bedrijf	
aan	alle	eiSen	Voldoet

houd	je	aan	de	SpelregelS	 52
Wet en regelgeving, je ontkomt er niet  
aan. Zo heb je als ondernemer soms echt 
vergunningen nodig om te mogen starten. 
Ondernemers Walter Hendrixen en Laura 
Bosman weten er inmiddels alles van. 

68

52

54 Stap	10
ga	op	zoek	naar	klanten		
en	Maak	toekoMStplannen

op	jacht	naar	de	klant	 56
Als je alles op orde hebt, is het tijd om 
 klanten te gaan vinden. Essentieel om als 
ondernemer te overleven. Maar hoe vind  
je ze? En belangrijker: hoe vinden ze jou? 

Van	offerte	naar	 64		
factuur	
Je hebt een potentiële klant gevonden en 
gaat een offerte maken. Een goede en over
zichtelijke offerte kan je helpen die klus 
daadwerkelijk binnen te halen. Opdracht 
afgerond? Tijd voor een goede factuur.
 
netwerken	 68	
Netwerkborrel hier, ondernemersclub 
daar… Niets voor jou? Bedenk dat een goed 
netwerk veel deuren voor je kan openen. 

checkliSt	 73	
Een handig overzicht van 
informatiebronnen.

 @KvK_NL    www.kvk.nl/youtube    kamervankoophandel    kamervankoophandel
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Het grootste risico 
is dat je geen enkel risico 

durft te nemen
Facebook-oprichter Mark Zuckerberg

Ondernemen	in	het	kOrt

een	gOed	
businessplan	is	
het	halve	werk
Wil je voor jezelf beginnen? Besteed dan 
aandacht aan een goed businessplan.  
De voordelen zijn groot.
•  Tijdens het uitwerken van een business-

plan onderzoek je niet alleen de branche 
en concurrentie, maar denk je ook actief 
na over je doelen en de haalbaarheid 
ervan. Op die manier wordt je eigen 
inzicht een stuk groter.

•  Een sterk businessplan is een goede 
basis voor een gesprek met de bank of 
andere investeerders. Zij moeten immers 
vertrouwen hebben in jouw plannen.

•   Naast de bank kun je met een business-
plan ook andere belanghebbenden  
(zoals leveranciers, gemeentes, UWV, 
franchisegevers) een duidelijk beeld 
geven van jouw onderneming.

kies	je	lOcatie
Steeds meer ondernemers verruilen hun zolderkamer of keukentafel voor een  
werkplek buiten de deur. Een stuk minder inspirerend. Welke mogelijkheden zijn er?

➜ hOrecagelegenheid
Veel zzp’ers nemen hun laptop mee naar een koffiebar of andere horecazaak met wifi. 
Let wel op: bij een hoop tentjes moet je ieder uur een drankje bestellen om er te 
mogen zitten. 

➜ Flexibele	werkplek	huren
Je huurt voor een bepaalde periode of een aantal uren een bureau of compleet in-
gericht kantoor. Bekende voorbeelden van deze zogeheten coworking spaces – waar 
ook andere ondernemers werken – zijn Seats2meet, Spaces, Regus en Regardz. 

➜ bedrijFspand	huren	OF	kOpen
Groeit je bedrijf erg hard? Denk dan eens na over het huren of kopen van een pand.

Ondernemers mogen als zij voldoen aan 
diverse criteria gebruikmaken van een 
aantal handige aftrekposten, zoals de 
zelfstandigenaftrek (in 2015: 7.280 euro) 
en de startersaftrek (2.123 euro).  
Deze twee bedragen mogen zij van de 
gemaakte winst aftrekken, waardoor de 
belastbare winst lager is en er minder  

belasting betaald hoeft te worden.  
Handig om te weten: de startersaftrek 
mag je in de eerste vijf jaar van het 
bestaan van je bedrijf drie keer gebruiken. 
Voor een volledig overzicht van  
aftrekposten voor uw winst:  
www.ondernemersplein.nl/subsidie/
ondernemersaftrek 

vOOrdeel	vOOr	starters
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hOe	reis	jij?

Trein of auto?
“Mijn voorkeur gaat uit naar de trein, 
omdat dat beter is voor het milieu en ik 
daar ook lekker rustig kan werken. Als ik 
echter naar een plek moet in the middle  
of nowhere, ga ik met de auto.”

Heb je een auto op naam van de zaak?
“Ja. Een van de voordelen is dat de auto  
op die manier tot het ondernemings-
vermogen behoort. Hierdoor kunnen we 

alle kosten, zoals de afschrijving, benzine, 
verzekeringen, pechhulp, wegenbelasting 
en reparatiekosten van onze winst aftrek-
ken en betalen we aan het eind van het  
jaar minder belasting.”

Wat heeft je voorkeur: face-to-facecontact 
of digitaal contact?
“Met face-to-facecontact bereik je veel 
meer en geef je potentiële klanten het 
gevoel echt moeite voor ze te doen.” 

Jasper Scholten: “Met 
face-to-facecontact 
bereik je veel meer.”

Veel ondernemers zijn dagelijks op pad. Jasper Scholten (30) uit Utrecht, 
 mede-eigenaar van filmbedrijf BLIK filmcommunicatie, weet er alles van. 

Naar verwachting is vanaf 1 januari 2016 de VAR-verklaring vervangen door de 
 modelovereenkomst, waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf zekerheid willen 
krijgen over de beoogde arbeidsrelatie. Daardoor zijn de twee partijen straks verant-
woordelijk voor de arbeidsrelatie en eventuele afspraken achteraf, bijvoorbeeld wanneer 
de Belastingdienst een dienstverband constateert. Er komen modelovereenkomsten 
per sector en de Belastingdienst publiceert deze straks op de eigen website. Zzp’ers  
en opdrachtgevers kunnen de contracten downloaden, invullen en (steeds opnieuw) 
gebruiken. Let op: de ingangsdatum van deze wijziging is bij het ter perse gaan van dit 
nummer nog niet definitief. Wil je meer weten: www.belastingdienst.nl/zzp

LiveWIRE, een internationaal Shell-pro-
gramma dat in veertien landen wereldwijd 
wordt uitgevoerd en waarvan de KvK partner 
is, helpt innovatieve ondernemers met de 
ontwikkeling van hun bedrijf. Zo biedt het 
programma begeleiding en een professio-
neel netwerk. Het vergroot daarmee de 

weerbaarheid van en de kans op succes  
voor ondernemers. Jaarlijks worden ruim 
achthonderd innovatieve ondernemers 
ondersteund. Innovatie is immers de  
drijvende kracht achter de Nederlandse 
 economie. Zelf deelnemen aan het LiveWIRE- 
programma? Schrijf je in op www.livewire.nl

innOvatieF?
dOe	mee	aan	livewire	

wie,	wat,	var?

3	valkuilen	
vOOr	zzp’ers
1      Heb je je geld binnen van 

opdracht gevers? Geef het niet 
direct allemaal uit! Hier moet je 
later in het jaar  namelijk nog 
belasting over betalen.

2 Onduidelijke afspraken kunnen 
voor conflicten zorgen. Hoe goed 
de band met een opdrachtgever 
ook is, zet afspraken op papier.

3  De helft van de zzp’ers is niet 
 verzekerd voor ziekte en arbeids-
ongeschiktheid. Maar wat als je 
opeens ziek wordt en geen inkom-
sten meer hebt? Bekijk daarom de 
verzekeringsmogelijkheden goed. 
Lees meer over verzekeringen op 
pagina 50.

Een ondernemer neemt risico en  
investeert heel veel geld. Als het misgaat kan  
je dat de kop  kosten. Een echte ondernemer  

staat dan weer op en gaat door
Horecaondernemer Casper Reinders
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mijn	start
Blijf via het persoonlijk startersdomein 
Mijn Start op de hoogte van alle ontwik-
kelingen op het gebied van starten en 
meld je aan: www.kvk.nl/mijnstart 

webinars
Een webinar is een online bijeenkomst. 
Over bijvoorbeeld een bedrijf starten, 
een webwinkel beginnen of hoe je een 
bedrijf start vanuit de WW:  
www.ondernemersplein.nl/onlineleren 

Ondernemersverhalen
Je leert het meest van de eerlijke en 
inspirerende verhalen van andere 
ondernemers:  
www.ondernemersplein.nl/verhalen 

videO’s
In tien stappen een bedrijf starten.  
Het kan. En het wordt behalve in dit 
magazine ook in een fijne videoserie 
uitgelegd: www.kvk.nl/youtube 

de	kvk	biedt	hulp
Wist je dat de KvK en het Ondernemersplein via vele kanalen informatie aanbieden? 
Van video’s tot webinars en van evenementen tot apps. Een kleine selectie. 

handelsregister
Met een gratis code heb je toegang  
tot onder meer het Handelsregister  
en vind je een tool om een adressen-
bestand bij te houden: www.kvk.nl/ 
toegangscode. Je kunt ook de KvK App 
Handelsregister downloaden en je  
krijgt direct toegang tot het Handels-
register en gemeentelijke informatie  
via ‘Buurt Update’:  
www.kvk.nl/apphandelsregister 

seminars
Tijdens het seminar ‘Een eigen bedrijf 
starten’ krijg je tips over onder meer 
marketing, een goed businessplan en 
financiën. Kijk voor data en locaties op: 
www.kvk.nl/bijeenkomsten 

wijzigingsFOrmulier
Wil je je ondernemings- en vestigings-
gegevens wijzigen? Dat kan makkelijk 
online via www.kvk.nl/
formulierenwijzer 

“je	mOet	met	
FOuten	leren	
Omgaan”
Een eigen bedrijf opzetten was nooit  
de ambitie van Yaela Betsalel (34) uit 
Amsterdam. Het liep anders. “Inmiddels 
heb ik vijftien werknemers in dienst.” 

Wat voor bedrijf heb je?
“Typhoon Hospitality is een pr-bureau dat 
pr- en marketingplannen bedenkt voor 
onder meer hotels, drankenmerken en 
restaurants.” 

Je bedrijf is behoorlijk gegroeid.  
Hoe is dat gegaan?
“In 2011 organiseerde ik de Barweek 
Amsterdam, een evenement voor horeca-
professionals. Toen die week voorbij  
was vroegen veel deelnemers – horeca-
onder nemers en brandmanagers van  
drankenmerken – of ik hun bedrijf of merk 
via leuke events op de kaart kon zetten.  
Ik kreeg er steeds meer klanten bij en kon  
het niet meer alleen doen. Nu run ik een 
bedrijf met vijftien werknemers en we 
groeien nog steeds.”

Hoe verklaar je jouw succes?
“Door met fouten te leren omgaan. Ik neem, 
net als andere ondernemers, soms een 
foute beslissing. Het hoort erbij, onder-
nemen gaat met ups-and-downs en ik laat  
me daardoor niet uit het veld slaan!”

Makkelijker financiering aanvragen. Dat is wat elke ondernemer wil. Daarom is het 
ministerie van Economische Zaken gestart met de pilot Fink. Het moet dus niet alleen 
eenvoudiger worden in financiering te ontvangen, maar ook om de behandelkosten 
voor financiers te verlagen. De ondernemer kan met het aanleveren van een beperkte 
set gegevens een financieringsaanvraag in één keer indienen bij meerdere financiers.  
De pilot loopt naar verwachting tot maart 2016. www.financieringslink.nl

Financiering	aanvragen?	
het	wOrdt	makkelijker

Ondernemen	in	het	kOrt
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Ondernemen	in	het	kOrt

Een camping runnen in Zeeland, dat leek Van 
 Mourik wel wat. “Er was echter een groot probleem: 
er mochten destijds geen nieuwe recreatiegebieden 
in deze provincie geopend worden. Toen ik zag dat 
Camping Duinzicht in Koudekerke te koop stond, 
hoefde ik dus niet lang na te denken. Bijkomende 
voordelen: door het bedrijf over te nemen had ik  
al meteen naamsbekendheid, klanten en omzet.” 
Genoeg redenen voor Van Mourik om een business-
plan te schrijven en een accountant en aankoop-
makelaar in te schakelen. “Deze voorbereidende 
fase duurde een halfjaar en ging veel sneller dan  
ik had verwacht. Ik ben ontzettend blij met deze 
overname, want inmiddels zitten we iedere zomer 
zo goed als vol!”

Wil je meer weten over deze overname? Kijk dan op 
www.ondernemersplein.nl/overnemen 

een	bedrijF	Overnemen	
is	zO	gek	nOg	niet

Startende ondernemers die een bestaand bedrijf 
overnemen, zijn vaak succesvoller dan andere 
starters. En een overname is precies wat Machiel 
van Mourik (30) zeven jaar geleden besloot te doen. 

wist	je	dat…
…  je voor persoonlijk advies de KvK  

Informatie- en Advieslijn kunt bellen  
via 088 585 2222! En voor financierings-
vragen kun je terecht bij de KvK 
 Financieringsdesk: 0800 1014.

…  je statistische informatie over jouw  
branche via ‘KvK op Maat’ kunt opvragen? 
Handig voor bijvoorbeeld marktonder-
zoek. Ook het Handelsregister is hier 
voor te gebruiken als gegevensbron.

…  je meerdere handelsnamen onder één 
inschrijving kunt laten vallen?

…  alle bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen jaarstukken 
moeten deponeren?

Ondernemen  
is zien wat iedereen 

ziet en daarmee  
doen wat niemand 
anders doet

Cor Stutterheim, voorzitter  
raad van bestuur CMG

Nederlanders shoppen steeds vaker 
online. Veel ondernemers starten daarom 
een webwinkel. Maar ga wel goed voor-
bereid te werk. Een paar belangrijke tips:

1       Registreer op tijd een domeinnaam.  
Op die manier kan niemand die 
website naam meer gebruiken.

2      Als je een website laat bouwen, 
mag je deze alleen wijzigen als je 
zelf het auteursrecht hebt. Werk 
daarom met een gebruikerslicentie 
of laat de ontwerper verklaren  
dat hij geen gebruik maakt van  
zijn rechten. 

3       Begin je een webwinkel aan huis? 
Check dan of je hiervoor toestemming 
nodig hebt van jouw gemeente.

4       Wil je producten of diensten ver-
kopen aan het buitenland? Controleer 
dan de regels voor verkoop over de 
grens, zoals exportregels, btw-vragen 
en  leverings- en verkoopvoorwaarden. 
Zie hiervoor ook pagina 49.

5      Lees in Een eigen webwinkel voor 
dummies van Robert Vlug hoe je een 
webwinkel opzet, inricht en promoot. 
Voor meer tips: www.ondernemers-
plein.nl/webwinkel

	
5	webshOptips
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startupdelta

Wees niet  
bang om te falen. Je 
hoeft het maar één 

keer bij het juiste eind 
te hebben

Drew Houston, oprichter van Dropbox

de	
grens	
Over	
Heeft jouw product of dienst een goede 
kans van slagen in het buitenland? Dan 
hebben we een goede tip voor je. 

Als uit je marktonderzoek blijkt dat be paalde 
landen kansen bieden voor je product, 
overweeg dan om dat verder te onder-
bouwen met een oriëntatiereis naar een  
of meer doellanden. Maak vooraf concrete 
afspraken met het Nederlandse consulaat 
of de ambassade, lokale overheidsinstan-
ties, lokale investment agencies en moge-
lijke afnemers of leveranciers. Soms lukt 
het zelfs om aan te haken bij een specifieke 
handelsmissie vanuit een bepaalde regio of 
branche. En is de kans dat je avontuur een 
succes wordt een stuk groter.  
www.internationaalondernemen.nl

➜	waarOm		
we	peren	met	
haring	eten,  
door Leonie van Wijk. 
Een inspiratieboek 
met tips, informatie, 
ervaringen en herken-
ning voor en door 
 creatieve onder-
nemers (19,45 euro). 

➜	handbOek	
zelFstandigen	
2015, door Tijs van  
den Boomen. Prak -
tische informatie over 
marketing, promotie, 
netwerken, klanten  
binden, financiën, 
belastingaangifte, 
rechtsvormen  en 
online rekenschema’s. 

leesvOer	vOOr	Ondernemers

ww	én	Ondernemen:		
dat	kan!

Wist je dat je een eigen bedrijf kunt 
 starten met behoud van je (gedeeltelijke) 
WW-uitkering? Loek Selhorst (49) deed 
dat en zette eetwinkel Zuid Delicatessen 
in Monnickendam op.

Een flinke reorganisatie zorgde een paar 
jaar geleden voor het ontslag van Selhorst. 
“Gelukkig was er een goed sociaal plan en 
kreeg ik een halfjaar doorbetaald. In die 
tijd kreeg ik een leuk idee: ik wilde een 
delicatessenwinkel beginnen. Ik voegde 
de daad bij het woord, verdiepte me door 
middel van een stage in de branche en 
vond een pand.” Al snel kwam Selhorst 

erachter dat hij zijn WW-uitkering kon 
behouden. “Ik maakte gebruik van de 
zogeheten startperiode, waarmee je je  
– met toestemming van UWV – volledig 
kunt richten op de start van je bedrijf en 
26 weken lang geen sollicitatieplicht  
hebt. In deze periode ontving ik wel een 
WW-uitkering die 29% lager was. Ik ben 
blij dat ik van deze regeling gebruik kon 
maken, zodat ik in die opstartfase geen 
financiële zorgen had.” 

Meer weten over een eigen bedrijf  
starten vanuit de WW? Kijk op:  
www.ondernemersplein.nl/onlineleren 

Ondernemen	in	het	kOrt

The Dutch Chamber of Commerce is closely 
involved with StartupDelta, which has former 
European Commissioner Neelie Kroes as an 
ambassador. StartupDelta is tasked with 
strengthening the international position of 
start-ups in the Netherlands and convincing 
innovative foreign start-ups that they should 
establish themselves here. To provide foreign 
start-ups with information in English, the 
Dutch Chamber of Commerce, the Ministry 
of Economic Affairs and the Dutch Parliament 
have founded the portal startupdelta.org. 
In it you can find information about things 
like possible legal requirements and taxa-
tion. www.startupdelta.org
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STap	1

Nederlanders	zijn	ondernemende	mensen.	
En	dat	gaat	meestal	goed,	maar	dertig	
	procent	van	de	starters	stopt	ook	weer	
	binnen	een	jaar.	Dus	rijst	de	vraag:	welke	
kwaliteiten	moet	je	als	ondernemer	eigen-
lijk	bezitten?	Deze	zeven	in	ieder	geval!		
Tekst Suus van Geffen; Fotografie De Beeldredaktie;  

Beeld Getty Images

	DiT	moET	jE	kuNNEN		
	alS	oNDErNEmEr

7 onmisbare kwaliteiten
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oNDErNEmErSkwaliTEiTEN

Goed kunnen relativeren, dat is volgens 
Pieter Bas Alferink (l.) en Hans de Boer het 

geheim van een goede ondernemer. 

 1 
Verkopen
Als ondernemer moet je niet alleen  

je  product of dienst aan de man brengen, 
je moet ook jezelf verkopen. Zeker als je 
een dienst levert, speelt jouw persoonlijk-
heid een grote rol in de keuze van de klant.  
Een goede LinkedIn-pagina is dus onont-
beerlijk, maar recensies en referenties zijn 
zo mogelijk nog belangrijker. Zet die dus 
prominent op je website, waar je uiteraard 
ook je product of dienst onder de aandacht 
brengt.  2 

rekenen
Er zijn maar weinig ondernemers  

die hun administratie voor de lol doen. 
 Uitbesteden kan, maar je moet wel globaal 
weten wat je inkomsten en uitgaven zijn, 
welke omzet je minimaal moet halen per 
maand en hoeveel er in je reservepotje  
zit. En – ook heel belangrijk – reserveer 
voldoende voor de Belastingdienst. Met  
de btw-alert van de Belastingdienst ben je 
altijd op tijd met de afdracht van de btw. 3		leren	en	aanpassen

Klanten willen vaak nét iets anders 
dan jij biedt. ‘Lever je ook aan huis, in het 
weekend? Ik wil liever een rode, verkoop  
je die ook?’ Creativiteit, improvisatie-
vermogen en flexibiliteit zijn cruciaal, 
zeker als je net begint. Zorg ervoor dat je  
je prijs, service en aanbod kunt bijstellen, 
totdat je precies hebt wat de klant zoekt.  4  advies	durven	vragen

Niemand heeft de wijsheid in pacht. 
En dat je een gat in de markt denkt te heb-
ben, wil nog niet zeggen dat je alles van 
ondernemen weet. Durf daarom om advies 
te vragen. Aan familie en vrienden, maar 
ook aan andere ondernemers. Veel mensen  
met een eigen zaak zijn bereid starters te 
helpen in ruil voor een kop koffie.  5		jezelf	kennen

Als je voor jezelf begint, betekent  
dat hard werken. En daar is niets mis mee, 
het vergt immers flink wat doorzettings-
vermogen. Soms zijn werkweken van  
60 uur nodig, maar sta jezelf ook toe 
 voldoende rust te nemen. Van voldoende 
ontspanning wordt je bedrijf uiteindelijk 
ook beter. Je kunt weer opladen en er komt 
ruimte in je hoofd voor nieuwe ideeën. 

piETEr	BaS	alfEriNk	EN		
HaNS	DE	BoEr	VaN	BioBaNDiTS

“allEEN	iS	
maar	allEEN”	
met	zijn	tweeën	weet	en	kun	je	meer	dan	
in	je	eentje.	En	daarom	kan	het	handig	
zijn	om	samen	een	bedrijf	te	starten,	
zoals	Hans	de	Boer	en	pieter	Bas	alferink	
deden.	Samen	produceren	en	verkopen	ze	
sinds	2011	sauzen,	dressings	en	mayo-
naise	die	zijn	gemaakt	met	biologische	
grondstoffen.	

Alferink: “We lijken veel op elkaar qua 
 sterktes en zwaktes. We kunnen goed 
 relativeren, zijn nuchter en we hebben beiden 
een goed gevoel voor humor. Je moet ook 
wel kunnen lachen, ook als het minder gaat. 
De periodes dat het zakelijk gezien het 
minst ging, hadden we het meeste plezier. 
Humor zorgt ervoor dat je positief blijft.” De 
heren doen veel productie nog gewoon zelf, 
zoals het maken van de producten en het 
vullen van de flesjes. De Boer: “Tijdens dat 
afvullen praten we urenlang over klanten, 
leveranciers, onze producten, kansen voor 
het bedrijf, noem maar op. Je slaapt er een 
nachtje over en de volgende dag heb je  
een ingeving.” “Je hebt altijd een sparring
partner”, zegt Alferink. “Alleen is maar 
alleen. Samen bedenk je meer. En als het 
wat minder gaat, kun je even lekker tegen 
elkaar aanzeuren. En daarna samen de 
schouders er weer onder zetten.”

 6		realistisch	én	trots	zijn
Bereid je erop voor dat dingen 

vaak langer duren dan verwacht, dat er 
tegenvallers zijn en dat klanten laat 
betalen. Een  realistische kijk voorkomt 
teleurstellingen. Maar als het wél goed 
uitpakt of meezit, mag je daar uiteraard 
blij mee zijn. Aarzel dan ook niet om 
het glas te heffen als het voor de wind 
gaat. En wees trots! 7		je	kunnen	inleven

Je product kan nog zo mooi zijn 
en je dienst nog zo uitgekiend, als  
niemand het koopt, heb je er niets aan. 
Het is cruciaal om je klant goed te  
kennen. Wat heeft  je klant nodig? 
Tegen welke problemen loopt hij of zij 
aan? Als je de problemen kent, kun jij 
zorgen voor de oplossing. Vraag jezelf 
dus altijd af: in welke behoeften voor-
zie ik mijn klanten? 

DoE	DE	TEST:		
BEN	jij	EEN	EcHTE	
oNDErNEmEr?
Als je van plan bent om voor  
jezelf te beginnen – of als je dat 
net hebt gedaan – is het goed om 
te weten of je het in je hebt om 
ondernemer te zijn. Waar ligt je 
kracht? En wat zijn je zwaktes? 
Ontdek het met de test op  
www.kvk.nl/ondernemerstest
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STap	1 oNDErNEmErSkwaliTEiTEN

Volgens Yousef Yousef is het  
belangrijk dat je het probleem  
van je klanten oplost.

Veel	ondernemers	nemen	zichzelf	als	
uitgangspunt	als	ze	nieuwe	producten	
of	diensten	willen	lanceren.

Dat is niet altijd verstandig, vindt Yousef 
Yousef. Hij meet met behulp van ultra
soon geluid algen in oppervlaktewater 
en bestrijdt deze. “LG Sonic bestaat 
sinds 1999, maar in 2010 ging het niet 
zo goed met het bedrijf. Ik heb een deel 
van het bedrijf overgenomen en focus 
aangebracht: geen behandeling meer 
van kleine wateroppervlaktes, zoals 
 vijvers. Op die markt is namelijk veel 
concurrentie. Ons doel werd vanaf toen 
milieuvriendelijke algenbestrijding op 
grote wateropper vlaktes zoals drink
waterreservoirs. We hebben klanten 
gevraagd tegen welke problemen ze 
aanlopen. Het eerste  probleem is dat 

algenstanden door het jaar heen ver
anderen, onder invloed van temperatuur. 
Daarop hebben we ons  product aange
past. Het tweede probleem van klanten 
was stroomvoorziening. Onze meter 
werkt nu op zonneenergie. Die klant
gesprekken hielpen enorm. Mijn advies 
aan ondernemers: los het  probleem  
van je klant op in plaats van je eigen 
technische kennis als uitgangspunt te 
nemen. Dankzij de meter steeg onze 
omzet jaarlijks met dertig tot veertig 
 procent. We bereikten dus veel, maar 
 niemand kende ons. Daarom hebben we 
via de KvK meegedaan aan LiveWIRE, 
een internationaal programma van  
de KvK en Shell, voor innovatieve 
 ondernemers. We wonnen en dat heeft 
ons enorm veel naamsbekendheid 
opgeleverd.” www.livewire.nl ■

YouSEf	YouSEf	VaN	lG	SoNic

“NEEm	jEzElf	NiET	alS	
uiTGaNGSpuNT”

➜�“Ik heb moeten leren de cijfers op orde te brengen” Wat vinden andere  
ondernemers belangrijke kwaliteiten? Je ziet het in de video ‘Is ondernemen 
iets voor jou?’ op www.kvk.nl/youtube 

HarDY	SmiT	VaN	HarViSioN

“Durf	TE	
TwijfElEN”
ondernemers	hebben	de	neiging	alles	zelf	te	
willen	uitdokteren.	maar	hulp	van	buitenaf	
kan	enorm	waardevol	zijn.	Hardy	Smit	
	adviseert	mkb-bedrijven	over	rendements-
verbetering	en	andere	bedrijfsvraagstukken.	
Hij	is	daarnaast	als	bedrijfsadviseur	verbon-
den	aan	het	ondernemersklankbord	en	komt	
dus	veel	startende	ondernemers	tegen.	

“Als ondernemer heb je uiteraard verstand van 
je product of dienst, maar bij goed onder nemer
schap komt veel meer kijken. Welke groei
strategie kun je het beste volgen, wat is het 
moment om een tweede filiaal te openen, wat 
kun je doen als het water je aan de lippen staat? 
Ik kan elke ondernemer aanraden om dat soort 
belangrijke kwesties niet zelf uit te dokteren, 
maar erover te praten met een vertrouwens
persoon. En dan bedoel ik niet een vriend, je 
vader of je echtgenoot, maar iemand die ver
stand heeft van zakendoen en die jij vertrouwt. 
Juist als een ondernemer het moeilijk heeft, kan 
zo’n sparringpartner van grote meerwaarde zijn. 
Maar ik weet dat veel mensen schaamte ervaren 
om te zeggen dat het niet zo goed gaat. Terwijl 
ik altijd zeg: kom liever om halftwaalf dan om 
vijf voor twaalf. Vanuit al mijn contacten weet  
ik inmiddels dat de beste ondernemers durven 
te  twijfelen aan hun beslissingen. Hoe meer je 
twijfelt, hoe meer je onderzoekt en overlegt.  
En hoe beter je besluit is.”

Hardy Smit: “Juist als een onder- 
nemer het moeilijk heeft, kan een  

sparringpartner van meerwaarde zijn.”
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	Een goed idee is goud waard. Maar om 
dat goud ook daadwerkelijk te kunnen 
verzilveren, is inzicht nodig. Bijvoor

beeld in de sterke punten van je concept  
of van jezelf als ondernemer. Of inzicht in 
de verbeterpunten, de concurrentie en de 
wensen van je doelgroep. Zonder deze ken
nis schiet je met hagel. Marktonderzoek 
biedt uitkomst, maar de mogelijkheden 
zijn talrijk. Denk aan een haalbaarheids

onderzoek: zitten mensen wel te wachten 
op jouw product of dienst? Wat moet het 
eigenlijk kosten en heeft de consument dat 
er wel voor over? En wie is precies je doel
groep en waar bevindt die zich eigenlijk?  

1500	huisdierenbezitters
Het lag voor oprichter Dennis van Egmond 
van Huisdierop vakantie.nl voor de hand 
om een marktonderzoekbureau in te  
schakelen om een aantal zaken helder te 
krijgen. “Er was nog geen online platform 
waar honden en kattenbezitters makkelijk 
 dierenpensions konden opzoeken, ver
gelijken en veilig konden boeken. Dan is 
het vrij lastig om te ontdekken wat consu
menten echt willen en belangrijk vinden. 
We schakelden het bureau Multiscope in, 
omdat zij over een gigantische database 
beschikken. Daardoor konden we in heel 
korte tijd zo’n vijftienhonderd huisdieren
bezitters interviewen, dat was ons anders 
nooit gelukt. Bovendien waren we nu 
zeker van een objectieve en representatieve 
steekproef bij een relevante doelgroep.  
Op basis van de resultaten konden we ons 
businessplan doorontwikkelen. Nog een 
pluspunt: nu waren we beter voorbereid  
op gesprekken met investeerders.” 

Ontdek	je	USP
Waar Van Egmond een bureau inschakelde, 
deed Rik Hurks van marketingcommuni
catiebureau en vormgeefstudio Mannen 
van 80, het helemaal zelf. “We wilden de 

concurrentie in de regio onder de loep 
nemen. Toen kwamen we vrij snel bij de 
Kamer van Koophandel terecht. Op hun 
advies zijn we een bedrijfsplan gaan schrij
ven en vervolgens hebben we zo’n beetje 
alles onderzocht wat we maar konden 
onderzoeken. Eerst gingen we bij onszelf 
te rade: waar worden we blij van? Welk 
type opdrachten willen we doen? Voor 
welke bedrijven willen we werken? We 
maakten een lijst met potentiële opdracht
gevers en stelden een strategie op waarmee 
we deze partijen gingen benaderen. We 
vroegen ons ook af waarom iemand juist 
voor ons zou kiezen, gingen op zoek naar 
ons Unique Selling Point. Dat moet je zo 
goed mogelijk kunnen communiceren. 
Dan kunnen mensen die met een dergelijk 
vraagstuk zitten, je ook beter vinden. Je 
moet dus echt een keuze maken en zoeken 
naar een niche.” 

Stel	je	kwetsbaar	op
Daarnaast spraken Hurks en zijn com
pagnon met oudcollega’s, leveranciers  
en kritische opdrachtgevers. “We wilden 
weten wat ze prettig vonden aan onze 
 eerdere samenwerking en waar we ooit 
steken hadden laten vallen.” Jezelf kwets
baar op kunnen stellen is wat Hurks 
betreft ontzettend belangrijk. “Het is niet 
altijd leuk, maar je leert het meest van de 
dingen die je fout doet.”
Het voorbereidingstraject nam een halfjaar 
in beslag. Fulltime. “Ik vind het belangrijk 

Als	starter	wil	je	het	liefst	direct	aan	de	slag.	Een	marktonderzoek	lijkt	dan	zonde	van		
je	tijd.	Toch	is	deze	investering	de	moeite	meer	dan	waard.	Twee	ondernemers	vertellen	
waarom.	“Pas	als	je	echt	weet	waar	je	aan	begint,	kun	je	de	juiste	keuzes	maken.”		
Tekst Charlotte de Heij; Fotografie Remco Bohle

STAP	2

EEn	gOEd	bEgin	
iS	hET	hAlvE	wErk

Het belang van een marktonderzoek

Marktonderzoek 
voor zzp’ers
Als zzp’er verleen je meestal een dienst. 
Maar ook dan wil je weten: waar liggen mijn 
kansen? De uitdaging met diensten is dat je 
concept goed omschreven moet worden. De 
opdrachtgever kan namelijk niet zien wat hij 
koopt. Als de toegevoegde waarde helder en 
concreet is, helpt dat enorm in het vermark-
ten van je dienst. Maar het kan lastig zijn om 
jouw dienst te bekijken door de ogen van 
potentiële klanten. Marktonderzoek geeft je 
inzichten die je kunnen helpen bij de positio-
nering van je dienst. Dat onderzoek verschilt 
overigens niet heel veel van marktonderzoek 
naar een product. In beide gevallen is het 
belangrijk om te weten of er behoefte aan is, 
wat de voordelen zijn, welke bezwaren er 
zijn, wat een aantrekkelijke prijsstelling is en 
wat de concurrentie doet. 
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om gedegen te werk te gaan. Aan onze 
opdrachtgevers lever ik ook geen half 
werk”, zegt Hurks. “Daarnaast zijn we er 
door deze aanpak van overtuigd dat we de 
voor ons juiste zakelijke weg zijn ingesla
gen. Ik kan mezelf nooit verwijten dat ik 
deze voorbereiding niet optimaal heb uit
gevoerd, dat geeft rust. Daarnaast merk ik 
dat onze aanpak zijn vruchten afwerpt: we 

hoeven nauwelijks meer acquisitie te doen. 
We worden vooral via via aanbevolen.” 

weet	wat	je	wilt	weten
Dennis van Egmond vindt het juist een 
meerwaarde om voor marktonderzoek een 
bureau in te schakelen. “Vanwege de snel
heid en de deskundigheid. Het is cruciaal 
om de juiste vragen te formuleren. Je moet 

ook goed voor ogen hebben wat je nu 
eigenlijk wilt weten. De vraagstelling en  
de opbouw van de lijst spelen daarin een 
cruciale rol. Neem dus ook echt de tijd om 
hier goed over na te denken. Als je daar 
geen ervaring mee hebt, raad ik je aan dat 
in overleg te doen met een marktonder
zoeksbureau. Dat kost inderdaad geld. En 
ja, voor starters is het een uitdaging om te 

Dennis van Egmond van Huisdieropvakantie.nl, hier op bezoek 
bij hondenpension Burgers in Moergestel: “Op basis van de 
resultaten konden we ons businessplan doorontwikkelen.”

MArkTOndErzOEk

“wE	wArEn	nU	
bETEr	vOOr
bErEid	OP	EEn	
gESPrEk	MET	
invESTEErdErS”	

Alles weten 
over jouw 
branche?
Hoeveel facilitaire dienstverle-
ningsbedrijven zitten er in mijn 
regio? Welke regels gelden er 
eigenlijk als je chemische stoffen 
verwerkt in kleding? Ik wil een 
restaurant beginnen, welke 
 vergunningen heb ik dan nodig? 
Elke startende ondernemer  
zit met tal van vragen. Op  
www.ondernemersplein.nl/ 
brancheinformatie vind je veel 
nuttige informatie over jouw 
branche. Van wet- en regelgeving 
en cijfers van het aantal nieuwe 
vestigingen tot nieuws over  
de laatste ontwikkelingen in de 
sector en contactgegevens van 
brancheorganisaties. Kun je  
jouw branche niet in de lijst 
terugvinden? Dan kun je ook 
 zoeken op beroep.
www.ondernemersplein.nl/
brancheinformatie
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bepalen waar je je budget aan besteedt. 
Maar ik zie marktonderzoek doen echt als 
een vaste component die je helpt om de 
juiste keuzes te kunnen maken.” Van 
Egmond geeft ook aan dat de onderzoeks
resultaten méér kunnen opleveren dan je 
in eerste instantie misschien verwacht. 
“Wij raadplegen de resultaten geregeld  
en doen elke keer nieuwe ideeën op. Het 

concept dat we ontwikkeld hadden, richtte 
zich primair op de opvang van honden en 
katten in  dierenhotels. Maar we hadden 
ook gevraagd aan welke alternatieven  
mensen dachten. Daardoor zijn we nu ook 
bezig met een compleet nieuw product 
waarbij we in steden thuisoppas willen 
aanbieden. Voor ons is de waarde van het 
markt onderzoek echt heel groot.” ■

Kenny Bastiaans (l.) en Rik Hurks 
hoeven nu nog nauwelijks aan 
acquisitie te doen.

STAP	2 MArkTOndErzOEk

➜  “Je moet goed kijken of mensen op  
je product zitten te wachten”  
Wat vinden andere ondernemers belangrijk 
aan marktonderzoek? Je ziet het in de video 
‘Zet je product of dienst in de markt’ op  
www.kvk.nl/youtube 

“OnS	vOOr
bErEidingS
TrAjEcT		
nAM	EEn	
hAlfjAAr		
in	bESlAg,	
fUllTiME”	

dE	grEnS	OvEr?		
bEkijk	hET	wEbinAr	
Heb je plannen om ook buiten 
 Nederland te gaan ondernemen? 
Bekijk dan het webinar ‘Ondernemen 
in het buitenland’ via Ondernemers-
plein.nl. Een panel ervaringsdeskun-
digen en adviseurs vertelt waar je 
allemaal aan moet denken als je deze 
internationale stap waagt. Er komt 
namelijk nogal wat kijken bij een 
internationaal avontuur, zoals het 
omgaan met andere culturen, wetten 
en regels. En een product dat in 
Nederland succesvol is, hoeft dat in 
het buitenland niet altijd te zijn. Het 
webinar bekijken kost een uur van  
je tijd, maar dan ben je wel een stuk 
wijzer. www.ondernemers plein.nl/
onlineleren/ondernemen-in-het- 
buitenland
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STap	3

Geld	maakT				
	wél	GelukkiG

als	starter	kun	je	dringend	behoefte	hebben	aan	geld	om	jouw	bedrijf	op	te	starten.	
Voor	de	aanschaf	van	een	bedrijfswagen,	voorraad	of	apparatuur.	maar	waar	haal	je	
dat	vandaan?	deze	vijf	ondernemers	lukte	het.	Tekst Charlotte de Heij; Fotografie Mark Kuipers

“we	kreGen	een	leninG		
Van	14.200	euro”
Een boot in de vorm van een donut waar op geborreld en gebarbecued 
kan worden. Voor de twee vrienden Jasper van Akkerveeken en Jochem 
Engel was dit ‘het idee’ waarop ze gewacht hadden. “Het concept  
van de varende donut komt uit Duitsland. De bedenker heeft ons op 
weg geholpen met het financiële gedeelte van ons ondernemings - 
plan. Maar we hadden geld nodig om de boot aan te schaffen. Bij  
de bank stonden we snel weer buiten. Te onervaren en te hoge ver-
wachtingen. Via internet vonden we Qredits. Vooral het feit dat we 
samen met een coach een begeleidingstraject ingingen, sprak ons  
aan. Na één gesprek met Qredits kregen we de gevraagde lening van 
14.200 euro. Het was ontzettend fijn dat iemand meteen vertrouwen  
in ons had. We hebben nog wel gedacht om met investeerders in zee  
te gaan. Maar het is al moeilijk om samen beslissingen te nemen.  
Laat staan als er nog een derde persoon bij komt. Later kwam ik 
erachter dat er genoeg mensen zijn die willen investeren zonder hun 
stem te willen laten gelden.  
Bij Qredits betalen we 9,75% rente. Lijkt flink, maar binnen drie jaar 
lossen we onze schuld af. We hebben allebei een jong gezin en willen 
niet teveel risico nemen. We zijn nu drie maanden met THE Boei 
onderweg. De zaken gaan goed. We kunnen relaxed ondernemen, 
naast onze fulltimebaan. Als het misgaat, gaan we letterlijk en  
figuurlijk niet al te erg de boot in.”

Microkrediet

Jasper van Akkerveeken (l.)  
en Jochem Engel van THE Boei  

betalen 9,75% rente.
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financiËn

“er	STond	binnen	Vijf		
minuTen	20.000	euro	op		
mijn	rekeninG”
Kimmie Dusbaba kreeg de kans om in Dordrecht een zonnestudio over te 
nemen en twijfelde geen moment. “Het pand sprak me aan en de zaak trok  
voldoende klanten. Ik heb sinds vorig jaar in België al een zonnestudio. Eigen-
lijk sneller dan verwacht kwam deze kans in Dordrecht. Ik heb twee weken  
meegelopen en wist meteen dat deze studio de moeite waard was. De overname 
ging alles behalve soepel. De huidige eigenaar werkte tegen en alles wat mis  
kon gaan, ging mis. In plaats van het huurcontract over te nemen, moest ik 
ineens een nieuw contract afsluiten. De huur lag dertig procent hoger en ik 
moest zes maanden huur vooruitbetalen als borg. Via de KvK Financieringsdesk 
kwam ik in contact met European Merchant Finance (EMF). Zij bieden een  
relatief nieuwe vorm van krediet: PIN Voorschot.” Hierbij krijg je van EMF een 
krediet. Dat krediet betaal je vervolgens terug doordat bij elke pintransactie van 
een klant een bepaald percentage automatisch naar EMF gaat. Totdat alles is 
afgelost. Kimmie: “De voorwaarden zijn pittig, maar passen goed bij mij. 
Bovendien zijn de kredietverleners oprecht begaan met de zaak. Na een per-
soonlijk gesprek stond binnen vijf minuten ruim 20.000 euro op mijn rekening. 
Met het geleende geld kon ik het pand flink verbouwen en de borg betalen.  
Binnen zes maanden moet de lening, plus twintig procent rente, afgelost zijn.  
Ik kende de potentie van deze zonnestudio en daarom durfde ik het aan.” 

Nieuwe kredietvorm

financieel	plan
Een financieel plan bestaat uit vijf begrotin-
gen, waarin je alle  financiële gegevens op 
een rij zet. Dit plan is onmisbaar als je 
 financiering zoekt en vormt de basis voor 
jouw succes.
www.ondernemersplein.nl/financieelplan 

webinar	‘Hoe	kom	ik	aan	
financierinG?’
In dit webinar wordt alle informatie over 
financiering op je beeldscherm uitgelegd.  
Je krijgt tips en ervaringen van mede- 
ondernemers en experts.  
www.ondernemersplein.nl/onlineleren/
hoe-kom-ik-aan-financiering/ 

financierinGSdeSk
De Financieringsdesk van de Kamer van 
Koophandel helpt onder nemers bij hun 
 zoektocht naar geld. Je kunt telefonisch (of 
per e-mail) je vragen stellen over financie-
ring, kredieten en subsidies aan onafhanke-
lijke experts: 0800-1014. 
www.ondernemersplein.nl/
financieringsdesk 

kieSwijzer	financierinGen
De overheid heeft een online kieswijzer 
opgesteld. Nadat je enkele vragen hebt 
beantwoord, krijg je een overzicht van  
financiële overheids regelingen en zie je 
welke mogelijk geschikt voor je zijn.  
www.rvo.nl/ondernemersfinanciering 

SubSidieS
Als je een bedrijf start, innoveert of inter-
nationaal onderneemt kun je mogelijk  
een beroep doen op subsidies of fiscale 
regelingen. Sommige regelingen zijn  
Europees, andere landelijk, provinciaal, 
 regionaal of zelfs lokaal.  
www.ondernemersplein.nl/subsidies 

film	‘Heb	jij	Grip	op	je	financiËn?’
Op het YouTube-kanaal van de Kamer van 
Koophandel kun je deze film van ruim  
11 minuten bekijken. Mede-ondernemers 
 vertellen wat het voordeel is van een goed 
financieel plan, een up-to-date administratie 
en een duidelijk debiteurenbeheer:  
www.kvk.nl/youtube 

Nog meer over 
startkapitaal

Kimmie Dusbaba kon met  
het geleende geld haar studio  
Sun 4 All flink verbouwen.
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STap	3

“ik	Gaf	mezelf	drie		
maanden	de	Tijd	om		
40.000	euro	op	Te	Halen”
Nadat haar gezondheid haar dwong tot een vegetarische levensstijl, 
werd buiten de deur eten voor Natascha de Bel een uitdaging. “Veel 
 restaurants weten niet precies wat vegetarisch en veganistisch eten 
inhoudt. Ik wilde het graag anders zien: toegankelijker, lekkerder en 
met een twist. Maar mijn strijd tegen de bio-industrie was tegelijk ook 
een strijd tegen de banken. Ik wilde mijn eetcafé niet financieren met 
geld van de bank. Mijn unieke, superduurzame concept paste volgens 
vrienden goed bij crowdfunding. En dat was een schot in de roos. Ik 
heb mijn verhaal opgeschreven en een filmpje laten maken. Binnen 
vier weken stond ik op www.crowdaboutnow.nl. Crowdfunding is plat 
gezegd leuren om geld. Dat heb ik gedaan, vooral op netwerkborrels 
en ondernemersbijeenkomsten. Ik gaf mezelf drie maanden de tijd om 
40.000 euro op te halen. Dit bedrag had ik nodig om te kunnen inves-
teren in een nieuwe keuken, apparaten en accessoires. De ultieme test, 
want wil het publiek in mijn droom investeren? Na twee maanden zat 
ik pas op een derde van het totale bedrag. Ik heb toen alles omgegooid 
en ben voor een ander pand gegaan, midden in het centrum. Toen 
ging het snel. Mijn verhaal kwam uitgebreid in de lokale pers en  
binnen een paar weken betaalde het vele netwerken zich uit. Ik kwam 
zelfs boven mijn streefbedrag uit.” 

“ik	Heb	Vijf	jaar	om	de	leninG,	meT		
zeVen	procenT	renTe,	TeruG	Te	beTalen”
Sinds 2014 kunnen mkb’ers in de provincie  
Groningen terecht bij de Kredietunie Eemsregio. 
Het lokale en sociale karakter van de Krediet unie  
is een groot voordeel, meent Patriek Knot, die een 
 slagerij runt in Uithuizen. “Ik wilde meer dan vlees 
verkopen. Dus ik besloot ook catering, verzorgde 
barbecues en verse maaltijden aan te bieden. 
 Daarbij hoort ook een flinke ruimte. Ik heb wel  
wat gespaard, maar niet genoeg om de voor malige 
speelgoedwinkel die ik op het oog had te verbouwen 
tot een mooi aangeklede slagerij. Nadat de bank te 
kennen gaf niet te willen investeren, wees mijn 
accountant mij op de Kredietunie Eemsregio: een 

coöperatie van ondernemers die krediet verstrekt 
aan lokale mkb’ers en zo de regio gezond houdt  
en werkgelegenheid creëert. De financiële stukken 
waren op orde en sneller dan verwacht kreeg ik  
een lening en een coach toegewezen. Binnen een 
maand beschikte ik over het geld en kon ik aan de 
slag. Ik heb vijf jaar de tijd om de lening, met zeven 
procent rente, terug te betalen. Ik zie het als een 
groot voordeel dat er regelmatig een coach over de 
vloer komt. Ik ben ervan overtuigd dat als je alleen 
maar in je eigen winkel blijft, je bedrijf doodbloedt. 
Je hebt prikkels nodig om het beste uit jezelf te 
halen en  vernieuwend te blijven.” 

Crowdfunding

Kredietunie

Dankzij crowdfunding kon Natascha 
de Bel starten met Novia Verde.

Dankzij krediet van  
Kredietunie Eemsregio 
kon Patriek Knot zijn  
slagerij uitbreiden.
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financiËn

➜  “Krijg zelf inzichtelijk hoe je er 
financieel voor staat” Wat vinden 
andere ondernemers belangrijk aan 
een goed financieel plan? Je ziet het 
in de video ‘Ga je straks winst 
maken?’ op www.kvk.nl/youtube 

In de mix
Als je aan startkapitaal denkt, ben je  
al gauw geneigd om alleen de meest 
geschikte financieringsvorm te kiezen. 
Maar je kunt ook vormen combineren tot 
een passende mix. Gestapeld financieren 
noem je dat. Het kan veel geld besparen 
en belangrijker, het vergroot jouw kans  
op succes. Vanuit het oogpunt van de 
financier is dat logisch: het risico wordt 
gespreid. Banken zijn bijvoorbeeld sneller 
geneigd een krediet te verstrekken als de 
crowd er geld voor overheeft. Alle combi-
naties zijn mogelijk. Zet op een rij waar-
voor je precies geld nodig hebt en welke 
financieringsvorm daar het best bij past.

“mijn	aanVraaG	Voor		
30.000	euro	werd	Snel		
GoedGekeurd”
“Surinaams eten lust iedereen”, stelt Soeresh Baldew. Sinds deze 
zomer is hij eigenaar van De Surinaamse Keuken. “In 2013 heb ik een 
opleiding tot autospuiter afgerond. Mijn contract bij een autodealer 
werd echter niet verlengd en ik moest een bijstandsuitkering aanvragen 
bij de gemeente. Ik kwam in een traject van de Business Club Den Haag 
en heb hier mijn ondernemingsplan voor De Surinaamse Keuken op 
papier gezet. Maar bij banken hoefde ik niet aan te kloppen. Zij inves-
teren niet meer in de horeca. De oplossing lag voor mij in een Bbz-
krediet: Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Bij Bbz loopt je 
uitkering door tot je zelfstandig een inkomen hebt. Dat gaf mij rust  
en ruimte om alles tot in de puntjes uit te zoeken: van te verwachten 
kosten tot vergunningen. Mijn liquiditeitsbegroting zag er goed uit en 
dat gaf vertrouwen. Ik wilde zo min mogelijk geld lenen en mijn aan-
vraag voor 30.000 euro werd goedgekeurd. Het grootste deel ging op 
aan de waarborgsom, de afzuiginstallatie en de vloerbedekking. Mijn 
droom is in vervulling gegaan. Ik verdiende als autospuiter 1.500 euro 
in de maand. Daar kon ik geen geld van opzijzetten. Geld lenen van 
familie of vrienden zag ik niet zitten, want daar komt altijd gedonder 
van. Het Bbz-krediet was voor mij echt een kans uit duizenden.” ■

Bbz-krediet

Soeresh Baldew: 
“Mijn uitkering 
loopt door tot ik 
zelfstandig een 
inkomen heb.”
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		“We	stoppen	elk	
		dubbeltje	Weer		
terug	in	de	zaak”

	t aco (37) en Ties (36) Carlier maken 
 fietsen. Ties regelt de productie en ver
koop vanuit Taiwan, Taco doet hetzelfde 

vanuit Amsterdam. De vestiging in de hoofd
stad is tegelijk kantoor, productielocatie, 
 winkel en reparatieplaats. Ook herbergt het 
pand aan het Oosterpark het bedrijf dat de 
broers oprichtten tijdens hun studententijd: 
Dutchband, leverancier van onder andere 
 polsbandjes voor festivals. Maar de pronk
stukken zijn toch de uitgestalde VAnMOOf
tweewielers op de begane grond: stevige 
 stadsfietsen met een karakteristiek design.
“Ontwerp”, verbetert Taco, van huis uit 
 industrieel ontwerper. “We spreken liever  
van ontwerp in plaats van design. Door het 
aantal onderdelen terug te brengen hebben we 
de stadsfiets lichter en eenvoudiger gemaakt. 
functioneel ontwerpen is de filosofie van ons 
bedrijf. We willen de traditionele stadsfiets 
naar een hoger plan tillen.”
Dat is inmiddels aardig gelukt. Buiten nederland 
zijn de fietsen verkrijgbaar in 36 landen, goed 

voor zeventig procent van de omzet. De fiets 
spreekt liefhebbers van strak design aan,  
maar ook gehaaste stadsfietsers op zoek naar 
robuustheid en eenvoud. Veel bestellingen 
komen online binnen, maar er zijn ook al 
 winkels in new York, Berlijn, Taipei en Osaka. 
En dat zonder noemenswaardig marketing
budget. Taco: “We hebben alle aandacht gericht 
op het ontwerp. Door te focussen op innovatie 
valt het ontwerp vanzelf op, gaan mensen het 
delen op sociale media, kom je in de gewone 
media, en ga je vanzelf de wereld over.”

Hoe zijn jullie ondernemer geworden?
“Als kind heb ik altijd al winkeltje gespeeld. Ik 
had een eigen boomkwekerijtje in de tuin van 
mijn moeder: eikels zaaien, laten groeien en 
dan verkopen. Mijn broer Ties had ook zijn 
eigen handeltjes, eerst fietsen repareren en 
doorverkopen, later brommers. Dat onze vader 
een organisatiebureau voor evenementen 
heeft, hielp wel. We zaten vaak onder zijn 
bureau mee te luisteren.”

Coverstory

De behoedzame groeiambities van Taco en Ties Carlier van Vanmoof

de	fietsen	van	taco	en	ties	Carlier	peddelen	van	Central	park	in	
new	york	tot	aan	hartje	osaka,	japan.	Met	hun	bedrijf	vanMoof	
zijn	ze	van	plan	de	wereldsteden	massaal	aan	het	fietsen	te	krijgen.	
Hoe	denken	ze	dat	voor	elkaar	te	krijgen?	en	hoe	zijn	ze	eigenlijk	
gestart	als	ondernemer?	Tekst Mirjam van Immerzeel; Fotografie Milan Vermeulen

Cv	taCo	Carlier
bedrijf VanmooF
eigenaren 2
vestigingsplaats amsterdam  
en Taipei
opgericht 2007
aantal	medewerkers 36 in 
nederland, 14 in Taiwan
Website www.vanmoof.com
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		“We	stoppen	elk	
		dubbeltje	Weer		
terug	in	de	zaak”

Taco Carlier verkoopt zijn fietsen al via 
winkels in New York, Taipei en Osaka.

De behoedzame groeiambities van Taco en Ties Carlier van Vanmoof
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Hij was ook de geestelijk vader van 
onder meer de plaskruizen die nu op 
allerlei festivals staan. Rolden jullie 
daarom eerst in de 
evenementenbusiness?
“Het is een kleine wereld, we hadden er 
studentenbanen en kenden al veel mensen 
toen we startten in 2001. We legden ieder 
500 euro in en regelden een stand op een 
beurs. Met een boel bluf hebben we toen 
direct een grote klant binnengehaald voor 
onze polsbandjes.”

Coverstory

“Hoe	groter	je	
Wordt,	Hoe	Meer	
ontWikkelings-

kraCHt	je	krijgt”

Hoe kwamen jullie vervolgens in de 
fietsenhandel terecht?
“Het ging lekker met Dutchband, maar  
na zeven jaar was het voor mij toch wel  
tijd om eens af te studeren. Dat deed ik  
bij Hoogovens in IJmuiden en daar ging  
ik met de trein en vouwfiets naartoe.  
Ik had een superleuk ding gevonden op 
Marktplaats dat nog niet in nederland  
te koop was. Toen zijn wij ’m gaan impor
teren. Uiteindelijk zijn we importeur voor 
heel Europa geworden.”

Nog een gezamenlijk bedrijf van de 
twee broers. Wat is het geheim waar-
door het werkt?
“Misschien zijn we geen goed voorbeeld, 
want we zijn er nooit voor gaan zitten met 
zijn tweeën om het daar serieus over te 
hebben. Voor ons is de taakverdeling heel 
duidelijk, maar lastig te omschrijven want 
het loopt in elkaar over. Ties is iets meer 

de echte ondernemer, een doorpakker,  
en ik ben iets meer de opruimer en de 
organisator. Hij had die eerste container 
met 300 vouwfietsen al besteld voordat  
ik zover was. Ik zat nog na te denken en 
toen zei hij: “Ik heb ’m al besteld hoor.’”

Dat leidde niet tot wrijving?
“nee, ik vond het wel mooi. We dachten: 
als het niet lukt dan geven we ze wel weg. 
Achteraf gezien was het een merkwaardige 
stap natuurlijk, en 300 vouwfietsen is best 
veel. Maar het ging goed.”

Hoe financierden jullie die container?
“Dat kon toen geheel vanuit Dutchband. 
Maar mijn ervaring was al dat je best zon
der vreemd geld kan starten. De bedrijven 
zijn van ons beiden voor de helft, we willen 
ook geen investeerders. Als ik zie hoe 
 mensen bij tvprogramma’s smeken om 
geld bij investeerders, denk ik: heb je dat 
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1 foCus op je product en blijf 
innoveren.

2 Durf eigen	keuzes te maken. 
Ga niet mee met anderen, maar 

blijf je eigen plan trouw.

3 met wat Creativiteit	en 
slimme saMenWerking met 

partners is een heleboel mogelijk 
 zonder investeerders.

4 maak gebruik van opensourCe-		
softWare: goedkoop en goed. 

onze belangrijkste systemen zijn  
open source.

5 Je studententijd is de beste 
tijd om te starten: je kunt gebruik- 

 maken van allerlei faciliteiten, je bent 
flexibel en qua geld heb je zelf nog niet 
veel nodig.

Starten in 5 stappen  
volgens Taco

 zouden hebben. Als de fiets twee keer zo 
duur zou worden, dan heeft het weinig 
zin. We denken dat 50 tot 100 euro een 
acceptabel bedrag is, mits de fietsverzeke
ring omlaag gaat. Die verzekering kost nu 
zo’n 200 euro voor drie jaar. Ik denk dat 
dat gaat lukken. We willen de gpstracker 
goedkoper maken dan het voordeel dat je 
haalt met een verzekering.”

De fiets als servicemodel...
“Wij noemen het BAAS, bikeasaservice. 
Je koopt straks voor een relatief lage prijs 
een fiets en betaalt vervolgens per maand 
een stukje afschrijving, terugvindservice 
en reparatie.”

Hoe organiseren jullie landelijk 
onderhoud en reparatie vanuit één 
winkel in Amsterdam?
“Als iemand in Limburg een probleem 
heeft dan kan ons telefoonteam op  
afstand goed inschatten wat dat probleem 

geld nu echt nodig? Je ben direct een 
gedeelte van je bedrijf kwijt.”

Hoe hebben jullie de overstap 
gemaakt van import van vouwfietsen 
naar de introductie van een eigen 
fietsmerk?
“We sleutelden al vanaf het begin aan het 
ontwerp van die vouwfietsen. na drie jaar 
dachten we: en nu gaan we het zelf doen. 
Dankzij de vouwfietsen hadden we goede 
relaties in de branche. Velen zeiden: jullie 
zijn betrouwbaar, dus jullie mogen op 
 krediet bij ons kopen. Zo konden we een 
nieuw merk starten zonder dat we daar 
zelf grof in hoefden te investeren. De 
onderdelen kochten we los in en voegden 
we zelf aan het frame toe. Met creativiteit 
en samenwerking met partners is een 
 heleboel mogelijk zonder investeerders. 
Voor de verlichting zijn we bijvoorbeeld 
gaan samenwerken met Philips en voor  
het slot met ABUS.”

Hoe is Ties eigenlijk in Taiwan 
terechtgekomen?
“Veel producenten in de fietswereld zitten 
in Taiwan. Tachtig procent van de fiets
onderdelen komt uit Taiwan. Als je met 
Shimano een nieuwe achternaaf wilt 
 ontwikkelen dan moet je dus daar zitten. 
nu doen we de volledige verkoop vanuit 
ons kantoor in Taipei.”

Hoe hebben jullie de productie  
nu geregeld?
“De fietsen voor de Europese markt wor
den in nederland geassembleerd. Voor de 
wereldmarkt – Azië, Pacific en Amerika – 
worden ze in elkaar gezet in Taiwan. Een 
fietsbedrijf is wat dat betreft vooral een 
logistiek bedrijf. Je moet alle onderdelen 
die op verschillende plekken worden 
gemaakt, op tijd op de juiste plek zien te 
krijgen. Het is lastig om balans te vinden 
in je voorraad. We willen heel hard 
groeien, maar ook weer niet te hard. 
Ineens de productie verdubbelen kan niet, 
want die voorraad kan ik niet aan. Ties  
zit bovenop de inkoop en productie, dat 
helpt heel erg.”

Intussen hebben VANmoof-fietsen 
gaandeweg toch allerlei extra onder-
delen en accessoires gekregen die 
 jullie grotendeels zelf ontwikkelen...
“De waarde van de fiets zit vooral in de 
onderdelen. Een frame is op zich niet zo 
veel. We ontwerpen eigen verlichting, 

eigen zadels, eigen kettingkasten en eigen 
handvatten. Alleen de achteras, wielen, 
ketting en de trappers zijn nog standaard. 
Onze kettingkast hebben we samen met 
een kettingkastfabrikant ontwikkeld. Dat 
is het leuke aan groter groeien. Hoe groter 
je wordt, hoe meer ontwikkelingskracht je 
krijgt. nu zijn aantallen interessanter.”

Hoe groot moet VANmoof worden?
“Wereldwijd tel je pas mee vanaf 100.000 
tot 200.000 verkochte fietsen per jaar.”

Wat is het nu?
“Rond de 10.000 per jaar. Dus we moeten 
tien keer groter groeien.”

Jullie leveren aan landen als de 
 Verenigde Staten en Japan. Hoe 
 hebben jullie de export aangepakt?
“Wat hielp was dat we al bevriend waren 
geraakt met de importeurs van de vouw
fiets in Amerika, Japan en Singapore. na 
drie maanden verkochten we onze eerste 
fiets in Japan. na een jaar in Amerika.”

Waar moet je aan denken voordat je 
de stap naar het buitenland zet?
“Ga altijd eerst naar de nederlandse 
ambassade of het consulaat, want die  
helpen je voor niets op weg. In Amerika 
kun je heel snel aansprakelijk worden 
gesteld. Iedereen kent de horrorverhalen 
van de kat in de magnetron. Door er  
meteen een eigen bv op te richten, konden 
we ons daar makkelijker verzekeren dan 
vanuit nederland. In Taipei hebben we 
direct een lokale medewerker aangeno
men; alles is daar zo ondoorzichtig en je 
kunt niets zelf lezen. Maar toen waren we 
al twee jaar bezig en hadden we wat  
budget. In Amerika kom je zelf een heel 
eind. In Taipei is dat kansloos.”

Je vertelde dat innovatie jullie 
bekendheid en verkoop voedt. Waar 
zijn jullie op dit moment mee bezig  
op dat vlak?
“We zetten nu in op antidiefstalfietsen 
met gps en internetverbinding. Dan weet 
je altijd waar je fiets is. Het zit al op de 
elektrische fiets, maar gaat nu ook komen 
op normale fietsen. We werken hiervoor 
samen met Vodafone.”

maakt dat die fiets niet veel duurder? 
Hoe vinden jullie balans tussen 
i nnovatie en kosten?
“We kijken of we het er zelf voor over 
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is. We zorgen dat je binnen 24 uur het 
nieuwe onderdeel binnen hebt zodat je met 
behulp van een filmpje zelf het probleem 
kunt oplossen, of de lokale fietsenmaker. 
Dit werkt veel sneller dan via de traditio
nele route langs de fietsenmaker.”

Jullie zijn op een drukke markt gekomen 
met een nieuwe fiets. Wat is jullie 
tegengevallen?
“Het conservatisme van de branche. Hoe 
moeilijk sommige leveranciers soms kun

nen doen. Als starter denk je dat heel  
de wereld op je zit te wachten, maar de 
fietsbranche is een traditionele branche. 
Bestaande grote partijen zitten niet op  
een vernieuwer te wachten, ook al brengen 
ze dat wel zo naar buiten.” 

In de zin dat het niet alleen om  
fietsen gaat, maar dat er een heel  
netwerk van belangen van dealers  
en verzekeraars achter zit?
“Exact. Daar ben je wel eens naïef in.  

 

niet goed naar jezelf luisteren, is een val-
kuil voor startende ondernemers volgens 
Taco. “Soms voel je dingen van tevoren 
aankomen, maar handel je er niet naar. 
aanvankelijk verkochten we onze fietsen 
via een designimporteur in amerika. Dat 
bleek geen goede match. Hij wist wel hoe 
hij designvazen kon verkopen, maar fiet-
sen, dat is een ander verhaal. We kregen 

De valkuil: niet naar je gevoel luisteren
allemaal klachten en vragen uit amerika: 
klanten kwamen terug in de designwinkel 
met een lekke band. Tja, designverkopers 
weten ook niet hoe je een band moet plak-
ken. Toen hebben we een agent aangesteld, 
een oude schoolvriend van mij die in 
 amerika woont. Hij is fietswinkels gaan 
benaderen en zorgde dat we in de lokale 
media kwamen. Toen is het gaan lopen.”

“als	starter	denk	
je	dat	de	Hele	
Wereld	op	je	zit		
te	WaCHten”

Coverstory

Je denkt dat alleen een goed product 
genoeg is.”

Wat stellen jullie daartegenover?
“Continue innovatie. We zijn nu bijvoor
beeld ook bezig met deelfietsen. Eind van 
het jaar komen we met een elektrisch slot 
waarmee je je fiets kunt openen via een app 
op je iPhone. Als je je fiets wilt uitlenen 
dan kun je iemand anders toegang geven 
tot je fiets via de app. Airbnb voor fietsen.” 

Er lopen aardig wat mensen rond  
bij jullie in Amsterdam. Bevalt het 
werkgeverschap?
“Ik ben er niet zo mee bezig. Mijn kracht 
ligt meer bij productontwikkeling. Ik weet 
wel dat je eerste medewerker aannemen 
het moeilijkste is. Omdat je dan echt een 
manusjevanalles nodig hebt waar je heel 
veel van verwacht. Dat leidt tot een haat
liefdeverhouding. Je hebt nog niet het 
 budget om een topper in dienst te nemen. 
Misschien wil die topper liever bij ABn 
Amro werken dan bij een ondernemer. En 
dan heb ik het over mijn manier van onder
nemen: langzaam groeien, op eigen kracht 
iets bouwen.”

Willen jullie graag alles in eigen  
hand houden?
“Als fietsdelen in één keer heel hard gaat 
en we gaan in één keer van 10.000 naar 
100.000, dan weet ik dat het lastig zal zijn 
om onafhankelijk te blijven. Dan wordt het 
kapitaalintensief. Ik wil zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven omdat we dan de keu
zes kunnen blijven maken die we willen. 
We hoeven niet over vijf jaar het grootste 
fietsenmerk ter wereld te zijn, dat willen 
we over dertig jaar zijn. We hebben geen 
investeerders en stoppen elk dubbeltje 
weer terug in de zaak. Vrienden die bij  
een bank werken hebben meer financiële 
vrijheid dan ik.”

over tien jaar is het andersom...
“Misschien, misschien ook niet. Dat weet 
je niet als ondernemer.” ■
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Wat een goed uurtarief is, bepaalt 
elke ondernemer zelf. Leve het 
vrije ondernemerschap! Maar het 

is niet zo dat je altijd de prijs kunt  vragen 
die je wilt. Bij het bepalen van je uurtarief 
heb je rekening te houden met:

1. Het inkomen dat je wilt hebben. Bepaal 
wat je per maand minimaal nodig hebt  
om van te kunnen leven en om aan je ver
plichtingen te kunnen voldoen. Je uurtarief 
moet na aftrek van de kosten voldoende 
zijn om dit bedrag over te houden.
2. De uurtarieven van concurrenten. Als  
je daar ver boven of onder zit, heb je je 
klant iets uit te leggen. Een erg hoog  
tarief schrikt klanten af, maar een erg  
laag tarief ook.
3. De wet van vraag en aanbod. Is er veel 
behoefte aan je dienst en zijn er weinig 
concurrenten die kunnen wat jij kan? Dan 
kun je een hoger uurtarief vragen dan 
 wanneer je de zoveelste bent met hetzelfde 
kunstje.

Punten 2 en 3 zijn afhankelijk van de 
 branche waarin je actief bent. Maar punt 1 
geldt voor iedereen die voor zichzelf werkt: 
je uurtarief moet minimaal voldoende zijn 
om in je inkomen te kunnen voorzien.  
We gaan uit van een ondernemer die  
1.750 euro netto in de maand wil over
houden om van te leven. 

UUrtje	
factUUrtje

financieel	expert,	tekstschrijver,	timmerman,	bedrijfsadviseur	of	
loodgieter.	als	je	voor	jezelf	begint	en	je	verkoopt	met	name	jezelf,	
dan	moet	je	een	uurtarief	hebben.	Maar	hoe	weet	je	wat	een	goede	
prijs	is?	Wat	kun	je	vragen?	

Wat kost dat?
Zakelijke huisvesting € 0
Administratiekosten € 1.500
Inventaris/kantoorkosten € 500
Verkoopkosten € 500
Autokosten 12 x € 250 € 3.000
Rentekosten € 1.350
Afschrijvingskosten € 3.800
Zakelijke verzekeringen € 500
Totaal kosten per jaar  € 11.150

Stap	3

Alle genoemde bedragen zijn 
indicatief, exclusief btw en dienen 
alleen als rekenvoorbeeld.

Stap	I:	de	zakelIjke	koSten	
Er zijn vaste en variabele kosten. 
 Daarnaast heb je start of  aanloopkosten 
(bijv. visitekaartjes, brief papier, oprich
tingskosten). Deze eenmalige kosten 
financier je met je eigen geld of geld  
van anderen. Een van de grootste kosten
posten is de huur van een kantoor of 
andere werkruimte. Tenzij je natuurlijk 
van huis uit gaat werken (zoals in ons 
rekenvoorbeeld). Daarnaast is het ver
standig om je te ver zekeren. Voor 
onvoorziene gebeurtenissen zoals aan
sprakelijkheid, diefstal en brand.   
Als je daar onverhoopt een beroep op 
moet doen, dan zijn die kosten geen 
‘luxe’ maar noodzaak! Als zzp’er kun  
je verder te maken krijgen met:
•  Administratiekosten: boekhouder/ 

 belastingadviseur, abonnement  
onlinesoftware

•  Inventariskosten: printerinkt,  
papier

•  Verkoop-/representatiekosten:  
website, promotiemateriaal, beurzen 
en congressen

•  Autokosten: belasting, brandstof, 
 verzekering en onderhoud

•  Rentekosten: als je geld leent van een 
financier

•  Afschrijvingskosten: geld dat je  
reserveert om vaste activa op termijn  
te  kunnen vervangen 

•  Verzekeringskosten: verzekeringen 
zoals aansprakelijkheid, diefstal en 
brand zijn zakelijke kosten. Een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering  
en oudedagsvoorziening zijn geen 
zakelijke kosten en zijn daarom niet  
in het overzicht opgenomen. Deze 
betaal je uit privé.
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fInancIËn

Hoe weet je dat je financieel gezond 
bent en blijft? Bespreek met je 
 boekhouder of accountant welke ken-
getallen voor jouw situatie cruciaal 
zijn, waar die in je boekhoudapplicatie 
staan en hoe je ze kunt beïnvloeden.

lIqUIdIteIt: de mate waarin jouw 
bedrijf in staat is aan directe (op korte 
termijn) verplichtingen te  voldoen. 
Dus in hoeverre je bijvoorbeeld je kort-
lopende schulden kunt betalen zonder 
daarvoor nieuwe  financiële bronnen 
aan te boren.   

caShfloW	(kaSStrooM): de  
in- en uitstroom van liquide middelen.  
De nettokasstroom is het verschil 
 tussen de ontvangsten en uitgaven 
gedurende een bepaalde periode of 
voor een bepaald project. Een belang-
rijke indicator. Is je cashflow niet  
op orde? Dan kun je failliet gaan, 
 zonder dat het nodig is. 

cUrrent	ratIo: dit getal geeft aan 
hoe ‘liquide’ je bent. Formule: vlot-
tende activa/kort vreemd vermogen. 
Vlottende activa zijn zaken die binnen 
één jaar in geld omgezet kunnen wor-
den. Ook kasgeld valt hieronder. Het 
kort vreemd vermogen bestaat uit 
kapitaal dat jouw onderneming slechts 
voor een korte tijd beschikbaar heeft. 
In elk geval korter dan één jaar. Is de 
uitkomst hoger dan 1, dan heb je op 
korte termijn voldoende ‘liquiditeit’.   

SolvabIlIteIt: de mate waarin jouw 
bedrijf aan zijn verplichtingen kan  
voldoen en in hoeverre je afhankelijk 
bent van schuldeisers. Formule: eigen 
vermogen/totaal vermogen X 100%. 
Het eigen vermogen is wat je in  
je onderneming hebt geïnvesteerd. 
Om volgens de bank als ‘financieel 
gezond’ te worden gezien moet de 
 uitkomst liggen tussen de 25% en  
de 40%.    

dSo	(dayS	SaleS	oUtStandIng):	
het gemiddelde aantal dagen dat 
 klanten je facturen betalen. In 
 Nederland geldt 30 dagen als een 
acceptabele DSO.

Hoe sta ik ervoor?

Nodig om van te leven (e 1.750 x 12 mnd.) e 21.000 
Vakantie (8%) e  1.680 
Inkomstenbelasting (indicatie: 30%) e 6.804 
Benodigde brutobedrijfsresultaat  e 29.484

Benodigde brutobedrijfsresultaat e 29.484 
Zakelijke kosten e 11.150 
Benodigde omzet  e 40.634

Benodigde omzet  e 40.634 
Declarabele uren (50% van 1840 uur) 920 uur 
Uurtarief e 44

Stap	Iv:	het	UUrtarIef	
Hoeveel uren denk je per jaar in rekening 
te kunnen brengen? Uitgaande van een 
vijfdaagse werkweek en dertig dagen voor 
vakantie en feestdagen blijven er 230 dagen 
in het jaar over om te werken. Dat zijn  
1840 uren. Maar lang niet elk gewerkt uur 
is ook declarabel. Als startende ondernemer 
mag je waarschijnlijk al tevreden zijn als je 
50 tot 60 procent van die 1840 uren die je 
met je bedrijf bezig bent in rekening kunt 
brengen. Tip: bovenstaande berekening is 
een indicatie. Voorbeelden van boeken en 
onlinetools waarmee je meer inzicht krijgt:

•  ZZP Prijzen & tarievengids:  
www.publimix.nl

•  Handboek Zelfstandigen:  
www.nieuwezijds.nl 

•  Geldboek voor ondernemers:  
www.rijksoverheid.nl/documenten 

•  Handboek Ondernemen:  
www.belastingdienst.nl/starters 

•  Uurtarief berekenen:  
www.berekenhet.nl/ondernemen 

•  Tariefmodule zzp’ers: www.zzptarief.nl 
Voor de actuele belastingpercentages en 
bedragen: www.belastingdienst.nl/zzp ■

Stap	II:	Wat	WIl	je	overhoUden?	
Stel dat je € 1.750 netto per maand wilt 
overhouden om van te leven. Dat is 
€ 21.000 per jaar. Daarnaast reserveer je  
8 procent voor je vakantie: € 1.680. Dit 
betekent dat je een nettobedrijfsresultaat 
moet realiseren van € 22.680 per jaar.  
Maar let op: dit bedrag is wat je wilt over
houden ná belastingheffing. Afhankelijk 
van hoeveel je verdient, betaal je als zzp’er 
36,5% inkomstenbelasting (augustus 2015). 

Maar door de zelfstandigenaftrek, de 
 startersaftrek en de MKBwinstvrijstelling 
betaal je in het eerste jaar circa 30% 
inkomstenbelasting (€ 6.804 in dit 
 voorbeeld). Bij dit voorbeeld laten we 
 persoonlijke omstandigheden als hypo
theek, alimentatie en ziektekosten buiten 
beschouwing. Om € 22.680 over te 
 houden, moet je dus een brutobedrijfs
resultaat realiseren van € 29.484.

Stap	III:	benodIgde	oMzet	
Inkomen en zakelijke kosten maken samen 
een benodigde omzet van € 40.634. Je behaalt 
die omzet door de uren die je in rekening 
brengt te vermenigvuldigen met je uurtarief. 

Je zakelijke kosten zijn fiscaal aftrekbaar. 
Om die reden wordt bij stap II de inkomsten
belasting berekend over het brutobedrijfs
resultaat en niet over de omzet.
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STap	4

1	Je	bedrijfsnaam	is	bijzonder
Natuurlijk, een naam als Onlinedakpannen.nl laat er geen mis
verstanden over bestaan: jij verkoopt dakpannen online. En met 
een beetje geluk en flink wat budget eindig je ook nog op een 
goede positie in Google. Maar wat nou als jouw directe concurrent 
Dakpanonline.nl heet? Hoe voorkom je dan dat potentiële klanten 
jullie bedrijven verwarren en bij de verkeerde partij inslaan? Door 
een klein woordgrapje of sterke alliteratie in je bedrijfsnaam te 
verwerken, wordt jouw bedrijfsnaam bijzonder en zullen mensen 
’m beter onthouden. En je dus ook sneller weten te vinden.

2	Je	bedrijfsnaam	is	ook	weer	niet	té	bijzonder
Je kunt ook doorschieten in het bedenken van een onderschei
dende naam. Een term in het Swahili of een bij elkaar gescrab
belde fantasienaam kan prima werken voor jouw bedrijf, mits het 
een krachtige naam is die goed blijft hangen. Of als je genoeg geld 
hebt om de naam stevig in de markt te zetten, zodat iedereen weet 
wie je bent. Het risico met een fantasienaam is echter groot. Wie 
onthoudt een term die niet bekend in de oren klinkt? En hoe weten 
mensen hoe ze die naam moeten spellen, als ze je zoeken via 
 internet? Qredits heeft dat bijvoorbeeld mooi opgelost met de 
domeinnaam Credits.nl 

3	Je	bedrijfsnaam	zegt	iets	over	jouw	denk-	en	
werkwijze
Het rijtje met bedrijven die een lekker internationaal klinkende  
en fancy naam hebben gevonden, is eindeloos. Denk eens aan al 
deze weinigzeggende ‘corren’: Corus, Coris, Corbio, Corys en 

	CheCk,	CheCk,	
dubbelCheCk

Je	bedrijfsnaam	even	verzinnen	op	een	druilerige	zondagmiddag.	kun	je	doen.	Maar	de	meeste	
startende	ondernemers	hebben	hier	iets	meer	tijd	voor	nodig.	Zorg	in	ieder	geval	dat	hij	aan	deze	
vijf	kenmerken	voldoet.	Tekst Carolien Dircken; Illustratie Len Munnik

5 kenmerken van een geschikte bedrijfsnaam

Cordarius. Zeker bij de helft heeft de consument geen flauw idee 
wat zo’n bedrijf doet. Probeer dus in de keuze voor je bedrijfsnaam 
rekening te houden met het voorstellingsvermogen van je poten
tiële klanten. Hebben ze meteen door wat je biedt als je met een 
exotisch verzinsel de markt opgaat? Nee dus. Gebruik het liefst 
woorden en termen die je potentiële klanten nieuwsgierig maken 
en een hint geven over wat je doet. 

4		Je	bedrijfsnaam	is	toekomstproof
Dekt jouw naam de lading van je bedrijf nog steeds als je uitbreidt 
en honderd man personeel in dienst hebt? Of als je je werkzaam
heden wilt uitbreiden? Een antivoedselverspillingsrestaurant dat 
InStock heet, kan met gemak ook kookcursussen gaan verzorgen 
en meer worden dan een restaurant. Alleen al door simpelweg een 
naam te bedenken die duidelijk maakt wat de filosofie achter het 
bedrijf is. Slim. Bedrijfsnamen zijn ook zeer trendgevoelig. Waren 
in de jaren negentig afkortingen van namen hip en struikelde je 
begin deze eeuw over hippe cybernamen met cijfers erin (4You), 
nu zijn industriële termen helemaal in. Probeer verder te denken 
dan het hier en nu. 

5	Je	bedrijfsnaam	spreekt	je	doelgroep	aan
Als je vrienden jouw naammetwoordgrap hilarisch vinden, wil 
dat nog niet zeggen dat het een voltreffer is. Ben je zelfstandig 
accountant en richt je je op serieuze bedrijven, dan kan een jolige 
naam al gauw zorgen voor opgetrokken wenkbrauwen. Maar dat 
betekent niet dat je de dertiende in het dozijn moet zijn. Probeer 
spitsvondig te zijn binnen je branche. ■
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bedenk	een	bedriJfSnaaM

Waarom registreren  
bij BBIE?
“Door je naam te laten registreren bij het BBIE, is 
deze beschermd”, zegt Jan Hart van het Benelux-
Bureau voor de Intellectuele  Eigendom (BBIE). “Zo 
 voorkom je bijvoorbeeld dat je een dure marketing-
campagne opzet terwijl een ander bedrijf met 
dezelfde naam daar voordeel van heeft of dat mensen 
jouw werk verwarren met dat van een zzp’er met 
dezelfde naam. Ook voor kleine ondernemers kan het 
dus  interessant zijn om hun (eigen) naam te laten 
vast leggen in het register.” 

Je bedrijfsnaam  
registreren in 3 stappen 

Je hebt ’m: de perfecte bedrijfsnaam! Nu bestaat de  
kans dat een ander bedrijf die naam ook al gebruikt.  
Of dat het een geregistreerde naam is. Zorg dus dat je 
zeker weet dat je deze naam mag gebruiken. 
Stap 1 Check op www.kvk.nl/handelsnaam of (deze  
variatie van) jouw naam nog niet wordt gebruikt door  
een ander bedrijf. Beoordeel of de namen sterk op elkaar 
lijken. Betreft het dezelfde activiteiten? Overlappen de 
afzetgebieden of is dat in de toekomst te verwachten?
Stap 2 Check of jouw gewenste URL nog vrij is,  
op www.sidn.nl. 
Stap 3 Ga na of je je bedrijfs- of merknaam wilt  
registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele 
 Eigendom (BBIE) op www.boip.int, zodat niemand anders 
met jouw naam of merk aan de haal kan gaan. 
Stap 4 Check of de naam nog beschikbaar is voor  
sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, 
 Instagram en YouTube.

➜  “De naam Frietfiets valt niet te beschermen” 
Wat vinden andere ondernemers belangrijk 
aan een goede bedrijfsnaam? Je ziet het in de 
video ‘Bedenk een unieke bedrijfsnaam’ op 
www.kvk.nl/youtube 
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Recht	vooR	je	
zaak

Wie: Natascha Klootsema eN  
marije mulder
Bedrijf: flavourites.Nl
rechtsvorm: Bv

Freelancejournalist Natascha Klootsema en 
webdesigner Marije Mulder begonnen met 
Flavourites als een leuk project voor erbij. 
“We wilden een portal met webshops voor 
vrouwen maken, een beetje zoals Start pagina, 
maar dan aantrekkelijk vormgegeven”, ver-
telt Klootsema. Leuk idee, vonden ze zelf. 

Maar dat vonden er wel meer: de site werd 
hartstikke populair. “Het werd ineens een 
business.”
Als rechtsvorm gingen de dames in eerste 
instantie voor een vof. Maar na een paar jaar 
adviseerde hun boekhouder om voor een bv 
te kiezen. “Lange tijd was het wel prima, die 
vof, maar inmiddels waren we van plan om 
bepaalde samenwerkingen aan te gaan. En 
werden we wat groter, waardoor die persoon-
lijke aansprakelijkheid riskant begon te wor-
den. Op advies van onze boekhouder zijn we 

toen overgestapt naar 
de bv. En dat voelt heel 
‘safe’. We zijn niet meer privé aansprakelijk 
en dat voelt goed. Ook zijn we met een bv 
aantrekkelijker voor overnamepartijen en 
investeerders. Een nadeel is wel dat de admi-
nistratie veel complexer is geworden. We vra-
gen veel aan onze boekhouder. Dat zouden 
we alle startende ondernemers overigens 
aanraden: schakel een goede financieel advi-
seur of boekhouder in. Het kost misschien 
wat geld, maar dat is het zeker waard.”

Besloten	
vennootschap

stap	5

De	keuze	van	je	rechtsvorm	ligt	soms	voor	de	hand,	maar	het	
kan	ook	een	flink	gepieker	opleveren.	er	zit	niets	anders	op:		
de	voor-	en	nadelen	afwegen,	of	deskundig	advies	inwinnen.	
vijf	ervaringsdeskundigen	vertellen	over	de	keuze	van	hun	
rechtsvorm.	Tekst milou van der Will; Fotografie ton Zonneveld
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RechtsvoRM

Wie: allard jaNsseN eN marc rouffaer
Bedrijf: call-for-actioN.com
rechtsvorm: coöperatie 

Op een dag besloot Allard Janssen dat het 
anders moest. “Er zijn in de online business 
zóveel professionals die uitblinken in zóveel 
verschillende gebieden. En die werken dan 
weer bij gespecialiseerde bureaus voor 
marketing, reclame of techniek.” Zijn plan 
met Call for Action: verschillende experts bij 
elkaar brengen in één team. “Een team dat 
wél goed samenwerkt.”
Het kiezen van de rechtsvorm was een 
zoektocht langs talloze adviezen. Maar toen 
Janssen en medebestuurslid Marc Rouffaer 
hoorden over de coöperatie was het snel 

duidelijk. “Deze vorm is ideaal, want we 
kennen geen managementlagen. We zijn nu 
met dertig man, iedereen is mede-eigenaar 
en we bieden een compleet pakket aan 
online dienstverlening. Bij ons is het project 
voor de klant het hoogste goed. En omdat 
iedereen volmondig voor een project kiest, 
werk je met een gemotiveerd team. 
Iedereen hanteert zijn eigen tarieven, 
die we samenvoegen in de offerte 
naar de klant. De keerzijde is dat de 
overheadkosten laag moeten blijven 
en we daardoor geen eigen pand 
hebben. Een kletspraatje bij de koffie 
lopen we dus mis. Maar dat hebben we 
opgelost met een besloten Facebook-
pagina. Ook leuk.”

coöpeRatie
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Wie: paul de joNg eN jeffrey Baas
Bedrijf: ducKsport
rechtsvorm: vof

Allebei werkten ze in de sportbranche.  
De een als accountmanager, de ander als 
eigenaar van sportwinkels. Tot ze de krach-
ten besloten te bundelden en Ducksport 
begonnen, een outletzaak in sportartikelen. 
“En nu wil ik niet meer anders”, lacht 
 Jeffrey Baas. De twee kozen bij de start 
voor een vof. Makkelijk was die keuze  
overigens niet, vonden ze. “We hebben veel 
informatie ingewonnen, adviezen gevraagd. 
Bij mensen uit het bedrijfsleven, relaties, 
de Kamer van Koophandel. Bijna overal 
kwam de vof als beste vorm uit de bus, 

ondanks de nadelen. Ik 
vind het bijvoorbeeld nog 
steeds wel tricky dat we alle-
bei persoonlijk aansprakelijk zijn. 
Maar aan de andere kant brengt deze  
vorm wel veel fiscale voordelen met zich 
mee de eerste jaren. Zo veel voordelen dat 
we de persoonlijke aansprakelijkheid maar 
voor lief nemen. Om het risico wat af te 
zwakken, hebben we een o vereenkomst 
opgesteld. Daar staan bijvoorbeeld afspra-
ken in over de inkoop: boven een bepaald 
bedrag moet de ander akkoord geven. Wie 
weet stappen we in de toekomst alsnog 
over naar de bv, maar dat hangt af van de 
groei. Voor nu zitten we helemaal prima in 
de vof.”

vennootschap	
onDeR	fiRMa

stap	5
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RechtsvoRM

Wie: NiNa taBBeN
Bedrijf: fysiotherapie raNdWeg 
rechtsvorm: maatschap 

Twee jaar geleden besloot Nina Tabben om 
toe te treden tot een kostenmaatschap die 
al dertig jaar bestaat. Ze werkte er net twee 
jaar toen de plek vrijkwam. “Ik heb altijd 
geroepen dat ik eerst ervaring wilde 
opdoen voordat ik voor mezelf zou begin-
nen, maar nu klopte het. Mijn maten zijn 
zeer ervaren en weten hoe je een praktijk 

moet runnen.” Ze bracht bovendien iets  
bijzonders mee. “Ik heb een tijdje de prak-
tijk van een ernstig zieke therapeute waar-
genomen. We bouwden in korte tijd een 
speciale band op. Helaas is ze overleden, 
maar vlak daarvoor gebeurde er iets heel 
bijzonders: ze vroeg me haar praktijk voort 
te zetten. Samen met het vrijgekomen 
plekje in de maatschap viel alles op z’n 
plek. Ik bracht de praktijk in als depen-
dance. We hebben allemaal een andere 
expertise binnen de fysiotherapie en ver-

delen de cliënten 
met algemene 
klachten evenredig. 
Een ander voordeel van 
de maatschap: je deelt de kosten. In je 
eentje is het haast niet meer te doen 
tegenwoordig, omdat de regels zijn aange-
scherpt en je daardoor veel moet investe-
ren. Een tip: waak voor concurrentiegedrag 
binnen een maatschap. Dat ligt op de loer 
als je niet met elkaar door één deur kunt. 
Gelukkig zit dat bij ons wel goed.”

Maatschap



42	 www.kvk.nl

Rechtsvormen  
op een rijtje
eenManszaak
Voor deze rechtsvorm kiezen de 
meeste startende ondernemers.
voordeel: snel op te richten + 
belastingvoordeel
Nadeel: persoonlijke 
aansprakelijkheid

vof
Een vennootschap onder firma is 
ideaal als je samen met andere 
ondernemers een bedrijf wilt 
beginnen. 
voordeel: eenvoudige vorm van 
samenwerken
Nadeel: persoonlijk aansprakelijk 
(ook voor schulden van een 
andere vennoot)

Bv
De besloten vennootschap is 
sinds een paar jaar laagdrempeli-
ger geworden, omdat je geen 
startkapitaal meer nodig hebt. 
andere voordelen: makkelijk op 
te richten + privé niet 
aansprakelijk
Nadelen: hogere beheerkosten + 
gebruikelijkloonregeling

Maatschap
Een samenwerking van meerdere 
zelfstandige ondernemers onder 
een gemeenschappelijke naam.
voordeel: eenvoudige vorm van 
samenwerken
Nadeel: persoonlijk aansprakelijk 
voor jouw deel in de maatschap

coöpeRatie
In een coöperatie profiteren indi-
viduele ondernemers samen van 
de voordelen van een collectief. 
voordeel: collectieve regelingen 
zoals marketing en inkoop
Nadeel: algemene ledenvergade-
ring heeft hoogste zeggenschap. 
Als individu kun je dus geen 
beslissingen nemen.

Meer informatie over rechts-
vormen lees je op ondernemers-
plein.nl/rechtsvorm

stap	5 RechtsvoRM

Wie: astrid KühlKamp
Bedrijf: foodmarKetiNg4u.Nl
rechtsvorm: eeNmaNsZaaK 

Voor Astrid Kühlkamp werd het na twintig 
jaar in loondienst tijd om voor zichzelf te 
beginnen. “Ik was eraan toe om mijn werk 
inhoudelijk meer naar mijn eigen hand te 
zetten. En om zelf te bepalen aan welke 
leuke dingen ik mijn tijd besteed.” Met 
FoodMarketing4U helpt Kühlkamp bedrij-
ven in de foodsector om hun producten 
succesvoller in de markt te zetten. De een-
manszaak als rechtsvorm was een voor de 
hand liggende keuze. “Ik ben het bedrijf 

gestart met de 
intentie om het klein 
te houden. Af en toe 
werk ik samen met andere zzp’ers en dat 
vind ik prettig. Zo ben ik flexibel en kunnen 
we samen toch een meerwaarde bieden.”
Het aansprakelijkheidsrisico heeft ze  
deels getackeld door zelf bepalingen op  
te nemen in haar algemene voorwaarden. 
“Daarnaast weeg ik de eventuele risico’s 
per opdracht af. Als je bovendien integer, 
duidelijk en transparant bent, minimaliseer 
je het risico op aansprakelijkheidskwesties. 
En niet onbelangrijk: dan heb je tevreden 
klanten.” ■

eenManszaak
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STap	6

	Verdien	geld	meT		
de	BelaSTingdienST	

5 kostenbesparende tips
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BelaSTingen

Tip	i	
Btw?	Soms	mag	je	die	houden

Als ondernemer breng je bij je klanten  
btw (omzetbelasting) in rekening. Die btw 
moet je afdragen aan de Belastingdienst. 
Beschouw dat bedrag dus vooral niet als 
inkomen. Het is verstandig om het op een 
aparte bankrekening te zetten. Ondertus-
sen betaal je als ondernemer zelf ook btw 
als je spullen voor je bedrijf koopt. Die btw 
mag je in mindering brengen op de btw  
die je moet afdragen.
Misschien heb je in de beginperiode nog 
maar weinig omzet. Dan hoef je dus ook 
maar weinig btw af te dragen. In dat geval 
is de kans groot dat je in aanmerking komt 
voor de kleineondernemersregeling 
(KOR). Dan mag je (een gedeelte van) de 
btw die je ontvangen hebt zelf houden. Wel 
moet je dit bedrag aangeven op je jaarlijkse 
aangifte inkomstenbelasting. Het is 
immers extra inkomen. De btw-aangifte 
doe je meestal één keer per kwartaal. Wil  
je altijd op tijd zijn met je btw-aangifte? 
Download dan gratis de app Btw-Alert via 
de App Store of Google Play. Of geef je 
e-mailadres door op het beveiligde deel 
van www.belastingdienst.nl. Dan krijg je 
tijdig een waarschuwingsmail. 

Tip	ii
Onkosten?	die	mag	je	aftrekken

Als je voor jezelf werkt, verdien je niet 
alleen geld. Je geeft ook geld uit. Je laat 
misschien een website bouwen, je maakt 
reclame, je koopt gereedschappen en 
materialen, je bent geabonneerd op een 
vakblad. Dit zijn allemaal zakelijke kosten, 
die je mag aftrekken van je omzet. Je moet 
natuurlijk wel kunnen aantonen dat je deze 
kosten werkelijk hebt gemaakt. Bewaar 
dus alle bonnetjes en facturen. Kosten die 
je privé maakt of waar je privé profijt van 
hebt, bijvoorbeeld een etentje met je gezin, 
een iPad voor thuis of het halen van je 
 rijbewijs, zijn niet aftrekbaar. 
Misschien doe je ook investeringen die 
jaren meegaan. Deze kosten mag je niet 
ineens aftrekken, maar moet je afschrijven 

over meerdere jaren. Als je bepaalde inves-
teringen doet, kun je zelfs in aanmerking 
komen voor een extra aftrekpost, de klein-
schaligheidsinvesteringsaftrek. Dan mag 
je nog eens 28 procent van het geïnves-
teerde bedrag aftrekken. Kijk ook eens 
naar het filmpje ‘Je bedrijfskosten – wat 
kun je aftrekken?’ op www.youtube.com/
belastingdienst. 

Tip	iii
profiteer	van	belasting-	
voordelen	voor	ondernemers	

Om te bepalen of je ondernemer bent,  
kijkt de Belastingdienst naar allerlei 
 factoren. Bijvoorbeeld of je winst maakt,  
of je zelfstandig werkt, of je verschillende 
opdrachtgevers hebt en of je risico’s loopt. 
Zoals het risico dat een opdrachtgever 
 weigert te betalen of geen middelen heeft 
om te betalen. Het biedt voordelen om als 
ondernemer beschouwd te worden. Dan 
mag je namelijk 14 procent van je winst 
aftrekken. Naast deze mkb-winstvrij-
stelling heb je misschien recht op zelfstan-
digenaftrek. Daarvoor moet je minstens 
1.225 uur per jaar in je eigen bedrijf werken. 
Zorg daarom voor een goede urenadminis-
tratie. Vrouwelijke ondernemers die een 
baby krijgen, mogen in dat jaar de niet-
gewerkte uren over in totaal 16 weken  
toch meetellen als gewerkte uren. De zelf-
standigenaftrek is 7.280 euro. In de eerste 
jaren na de start van je bedrijf kun je ook in 
aanmerking komen voor startersaftrek. 
Die is 2.123 euro. Overigens is het niet 
alleen voor jezelf belangrijk dat de Belas-
tingdienst je als ondernemer beschouwt. 
Zakelijke opdrachtgevers die jou inhuren, 
willen dat ook weten. Zo voorkomen ze dat 
ze achteraf loonheffingen moeten betalen. 
Als je alleen particuliere opdrachtgevers  
of klanten hebt, speelt dit niet. In 2015 kun 
je bij de Belastingdienst nog terecht voor 
een VAR (Verklaring Arbeids relatie). Met 
ingang van 2016 bestaat de VAR niet meer. 
In plaats daarvan kunnen jij en je 
opdrachtgever(s) dan gebruikmaken van 
een voorbeeldovereenkomst per sector. 
Blijf op de hoogte via  
www.belastingdienst.nl/zzp 

Tip	iV
Werkruimte	thuis?		
even	checken!

De kosten van je werkruimte zijn niet  
altijd aftrekbaar. Wel als je een werkruimte 
huurt. Dan kun je huur, gas en licht en  
de kosten van de inrichting aftrekken. Als 
je een werkruimte aan huis hebt, is dat 
anders. Dan zijn de kosten soms alleen 
aftrekbaar als je werkruimte een aparte 
ingang heeft. Op www.belastingdienst.nl/
rekenhulpen/werkruimte kun je checken 
hoe het zit met jouw werkplek.

Tip	V
auto	van	de	zaak	of	privé?		
Kies	zelf

Als je een auto koopt, kun je ervoor kiezen 
om de auto op de balans van de zaak te 
 zetten. Omdat je van die auto privé ook voor-
deel hebt, moet je een percentage van de 
cataloguswaarde van de auto optellen bij je 
inkomen. Hier betaal je inkomstenbelasting 
over. Maar daar staat tegenover dat je alle 
kosten, zoals benzine, verzekering en 
onderhoud, mag aftrekken van je winst.
Je kunt de auto ook privé aanschaffen en 
zakelijk gebruiken. Dan krijg je niet te 
maken met een bijtelling bij je inkomen en 
kun je de autokosten niet aftrekken. Wel 
mag je voor elke kilometer die je zakelijk 
rijdt 19 eurocent in mindering brengen op 
je omzet. 
Je bepaalt zelf of je een auto op de zaak zet 
of in privé neemt. Je kunt kiezen wat voor 
jou het voordeligst is. Over het algemeen is 
een auto op de zaak gunstiger naarmate je 
meer zakelijke kilometers maakt, en een 
auto op privé de slimste oplossing als je 
veel privé en minder zakelijke kilometers 
maakt. Meer informatie vind je op  
www.belastingdienst.nl/auto. ■

meer	hulp	nOdig?
Nuttige informatie over belastingen 
vind je ook op www.belastingdienst.nl/ 
starters. Als je aangifte inkomsten
belasting gaat doen, is de online 
 aangiftehulp van de Belastingdienst 
een handig hulpmiddel:  
aangiftehulp.ondernemersplein.nl

Belasting	betalen.	dat	is	waarschijnlijk	niet	het	eerste	waar	je	aan	
denkt	als	je	voor	jezelf	begint.	maar	het	hoort	er	wel	bij.	5	tips	om	
je	op	weg	te	helpen.	het	mooie	is:	soms	leveren	ze	nog	geld	op	ook!	
Tekst Wilma van Hoeflaken; Beeld Getty Images



STap 6 adminiSTraTie

Zelf doen of uiTbeSTeden?
Zelf doen:
• Goedkoper.
• Elk moment inzicht.
• Kans op fouten.
• Arbeids- en tijdsintensief.
Uitbesteden:
• Duurder.
• Minder kans op fouten.
•  Tijd overhouden voor  

je bedrijf.
•  Op professionele wijze 

inzicht in je bedrijf.

Tip 1
Doe het in één keer goed! Ook 
als je de administratie zelf 
doet, is het verstandig om in 
zee te gaan met een accoun-
tant. Hij kan de  administratie 
voor je inrichten en in het 
begin over je schouder 
meekijken.

Tip 2 
Online boekhoudpakketten 
zijn praktisch en gemakkelijk 
te delen met je accountant  
of adviseur. Vraag je adviseur 
om advies.

WaT heb je aan een 
adminiSTraTie?
Hoe ontwikkelt mijn bedrijf 
zich? Moet ik mijn prijzen 
 aanpassen? Betalen mijn 
afnemers op tijd? Kan ik 
investeren?

de jaarrekening iS 
nodig: 
•  Omdat zij inzicht geeft in  

je financiële situatie.
•  Als vergelijkingsmateriaal  

met voorgaande jaren.
•  Voor de inkomsten  - 

belasting aangifte.
•  Omdat de bank ernaar 

vraagt als je krediet wilt.

eiS: 
Heb je een bv? Dan moet je  
in elk geval de balans en de 
toelichting deponeren bij de 
KvK. Grotere bv’s moeten ook 
de winst-en-verliesrekening 
en de toelichting daarop
deponeren.

diT moeT je allemaal 
beWaren:
•  Kasadministratie en 

kassabonnen.
• Financiële aantekeningen.
•  Ontvangen en verstuurde 

facturen.
• Bank- en giro-afschriften.
• Contracten.
• Correspondentie.
•  Software- en databestanden.
• Zakelijke agenda.

  adminiSTreren kun je leren
geen ondernemer die ervan houdt, maar het is essentieel:  
een goede administratie. maar waarom en wat heb je precies nodig?  
Tekst Matthijs Rijlaarsdam; Illustratie Pepijn Barnard/Arts Associates
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 Motorfanaat Marko Sienema (22) 
werkt met zijn webwinkel 
 Helmspecialist.nl vanuit het 

Friese Surhuisterveen. Zijn klanten zitten in 
meer dan 80 landen en met name Duitsland 
is een grote afnemer. “Ik liet dus een Duitse 
versie van mijn webshop bouwen. Het 
betekende dat Marko Allgemeine Geschäfts 
bedingungen – de AGB, zoals de algemene 
voorwaarden in Duitsland heten – moest 
opstellen. “De regelgeving is er strenger 
dan bij ons. Voor je het weet doe je iets 
strafbaars en krijg je een claim aan je broek. 
Daar werd ik op gewezen door Dexport, 
een bedrijf dat gespecialiseerd is in online 
marketing in Duitsland. Het kostte me  
drie maanden. Maar ik had het wel goed 
geregeld vóórdat de Duitse site live ging.”

Vertaling
“Wie levert aan de Duitse consument moet 
Duitse AGB opstellen”, bevestigt advocate 
Kristina Adam, van KienhuisHoving N.V. in 
Enschede, gespecialiseerd in het internatio
nale contracten, proces en aansprakelijk
heidsrecht. “Je moet voldoen aan het Duitse 
consumentenrecht, ook al zit je webshop in 
Nederland. Een vertaling van je Nederlandse 
AV is niet genoeg. Als je businesstobusiness 
zakendoet kun je wel met (vertaalde) 
Nederlandse voorwaarden werken.”

Impressum
Belangrijk binnen de webshop is het 
Impressum. Marko Sienema: “Al je adres en 
contactgegevens moeten op de site staan. 
Het moet glashelder zijn wie de eigenaar 
van de webshop is.” Volgens Kristina Adam 
is het Impressum te vergelijken met een 
disclaimer. “Zonder Impressum met alle 
relevante gegevens – ook het btwnummer 
en de inschrijving in het Handelsregister – 

Regeltjes, bepalingen... Er is geen ondernemer die het leuk vindt. Maar toch: 
algemene voorwaarden horen er wel bij als je een onderneming start. Het zijn 
de spelregels die je hanteert als je zakendoet met een ander. Maar wat als de 
klanten van je webshop in het buitenland zitten? Tekst Jan van Deursen; Fotografie P&I

STap 7

Het belang van algemene voorwaarden

“VooR jE HET wEET, HEb jE 
EEn claIM aan jE bRoEk”

ben je strafbaar. Los daarvan, Duitsers nemen 
een webshop zonder Impressum niet serieus. 
Dat is het eerste waar ze naar kijken.”

Verschillen
Op welke punten verschillen het Nederlandse 
en het Duitse consumentenrecht van 
elkaar? “Op het gebied van aanspra
kelijkheid bijvoorbeeld”, zegt 
 Kristina Adam. “De aan
sprakelijkheid van de 
ondernemer vervalt 
twee jaar na leve
ring, waar die in 
Nederland blijft 
bestaan. Ook  
het eigendoms
voorbehoud is in 
Duitsland wat 
anders geregeld.” ■

algEMEnE VooRwaaRdEn En VERzEkERIngEn

Deponeren: bij KvK of rechtbank? 
Je kunt algemene voorwaarden deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dat kan 
handig zijn als er discussie ontstaat over welke voorwaarden van toepassing waren 
bij het sluiten van een overeenkomst. Een depot bij de KvK kost 18 euro per jaar, met 
de mogelijkheid voor tussentijdse wijzigingen. Deponeren kan ook bij de Centrale 
Balie van de rechtbank. Dat kost 122 euro. Maar bij elke wijziging moet je de voor-
waarden opnieuw deponeren en betalen. Meer weten? www.ondernemersplein.nl/
algemenevoorwaarden of www.rechtspraak.nl zoekterm: algemene voorwaarden. 

➜  “Ik heb mijn algemene  
voorwaarden wel degelijk nodig gehad”  
Wat vinden andere ondernemers belangrijk 
aan algemene voorwaarden? Je ziet het  
in de video Bedrijf starten: ‘Ondernemen 
 zonder risico’s’ op www.kvk.nl/youtube 
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 1 
Arbeidsongeschiktheids
verzekering	

Met een griepje in bed en een week niets 
verdienen? Dat overleef je als zzp’er wel. 
Maar als de ziekte drie maanden duurt?  
Of nog langer? Dan verdien je niets. Er 
bestaat geen uitkering voor zieke onder
nemers. Behalve bijstand, maar dat is heel 
weinig. Bovendien komen mensen met een 
werkende partner of met eigen vermogen 
hiervoor niet in aanmerking.
Zekerheid:	een arbeidsongeschiktheids
verzekering. Die biedt een inkomen bij 
ziekte of invaliditeit.
Kosten: in 2015 heeft een schoonheids
specialiste van 34 jaar, die een uitkering 
van 30.000 euro wil met een wachttijd van 
drie maanden, een verzekering vanaf 
 ongeveer 300 euro per maand. Deze premie 
betaal je uit je privéinkomen. Jongeren 
betalen minder, ouderen meer. Ook de 
risicoklasse waarin de verzekeraar je 
beroepsgroep indeelt, is sterk van invloed. 
Hetzelfde geldt voor de wachttijd en het 
verzekerde bedrag. Plus de uitkeringsduur: 
is de verzekering tijdelijk, of totdat je  
AOW krijgt? Behalve bij verzekerings
maatschappijen kun je als starter voor een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak 
ook terecht bij het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV). Voor
waarde is wel dat je voordat je begint met 
je bedrijf ook al verzekerd was bij UWV, 
bijvoorbeeld omdat je in loondienst werkte 
of een werkloosheidsuitkering had. Zeker 
als je wat ouder bent of medische klachten 

Als	ondernemer	heb	je	te	maken	met	onzekerheden.	Is	je	
	opdrachtenportefeuille	groot	genoeg?	Is	je	inkomen	voldoende?	
Maar	niet	alles	is	onzeker.	Zes	tips	voor	meer	zekerheid	in	zaken.	
Tekst Wilma van Hoeflaken; Beeld Getty Images

STAp	7

VerSTAndIg		
VerZeKeren	
Voor	ZZp’erS

hebt, is dit een aanrader, want dan word je 
niet altijd geaccepteerd door een verzeke
ringsmaatschappij. Meer informatie vind je 
op www.uwv.nl/particulieren/verzekeren 
en www.verzekerenvoor zelfstandigen.nl 

2 
rechtsbijstands
verzekering

Je hebt als traiteur uitstekende hapjes 
 geleverd. Of je bent schilder en je hebt  
een pand strak in de lak gezet. Helaas,  
de opdrachtgever denkt er anders over en 
weigert te betalen. Hij eist zelfs dat je het 
werk opnieuw doet. Wat nu? Een advocaat 
inschakelen, kost geld.
Zekerheid: een rechtsbijstandsverzekering. 
Hiermee verzeker je jezelf van bijstand bij 
juridische conflicten.
Kosten: tussen de 15 en 50 euro per 
maand, afhankelijk van de uitgebreid 
heid van de dekking en bijvoorbeeld  
de bedrijfsgrootte. Soms zit bij de ver
zekering ook een incassoservice en de 
mogelijkheid om contracten voor te  
leggen aan een jurist. 3 

Bedrijfsaansprakelijkheids
verzekering

Per ongeluk een dure vaas omgegooid bij 
een opdrachtgever? Aansprakelijk gesteld 
door een klant, nadat hij is uitgegleden 
over jouw net gedweilde vloer en daardoor 
een tijdje niet kan werken? De gewone 
 wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, 
die vrijwel iedereen heeft, keert bij schade 
in werksituaties niet uit.

Zekerheid:	een bedrijfsaansprakelijkheids
verzekering. Noodzakelijk voor iedere 
ondernemer.
Kosten: zo’n 7,50 tot 12 euro per maand. 

4 	
Beroepsaansprakelijk
heidsverzekering

Stel dat je als architect een constructie 
fout maakt, waardoor een balkon naar 
beneden komt. Of dat je als financieel 
adviseur een vergissing begaat, waar 
door een klant  miljoenen misloopt.  
Sommige fouten  leiden tot forse finan 
ciële claims.
Zekerheid:	een beroepsaansprakelijk
heidsverzekering. Je bedrijfsaansprake
lijkheidsverzekering hangt samen met  
je bedrijf, je beroepsaansprakelijkheids
verzekering met je vak. Lang niet iedere
ondernemer heeft deze dus nodig.

Wat mag zekerheid kosten?
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Broodfondsen 

Sommige zelfstandigen zetten zelf een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering op,  
een zogenaamd broodfonds. Aan een brood-
fonds kunnen 20 tot 50 ondernemers mee-
doen. Zij zetten elke maand geld opzij. Als  
een van de deelnemers ziek wordt, krijgt hij 
maximaal twee jaar geld van de anderen.  
De eerste ziektemaand is voor eigen risico. 
Broodfondsen zijn lokaal of regionaal opge-
zet, zodat de deelnemers elkaar kennen. Er 
zijn er al meer dan honderd. Meer informatie 
vind je op www.broodfonds.nl

Voordelen:
•  Het geld dat je inlegt blijft van jou 
•  Je kunt er elk moment mee stoppen
•  Je hoeft niet extra te betalen als je een 

zwaar beroep of een slechte gezond - 
heid hebt

nAdelen:
•  Het gaat om lage bedragen
•  De ‘uitkering’ duurt maximaal 2 jaar
•  Zeker de eerste jaren heeft het broodfonds 

een zwakke financiële positie

Zekerheid:	zelf iets regelen voor je 
pensioen.
Kosten: je bepaalt zelf hoeveel je opzijzet 
voor later, maar binnen bepaalde grenzen 
wil de fiscus meebetalen. Als ondernemer 
mag je jaarlijks belastingvrij geld opzijzet
ten voor je oudedagsvoorziening. In 2015 
is de fiscale oudedagsreserve 9,8 procent 
van je winst en maximaal 8.631 euro. Na je 
pensionering betaal je hier belasting over. 
Je kunt ook een koopsompolis afsluiten, 
geld apart zetten op een geblokkeerde 
bankrekening (banksparen) of deelnemen 
aan een pensioenfonds voor zzp’ers. Dit 
bedrag mag je aftrekken van de belasting. 
Op www.belastingdienst.nl kun je 
 berekenen hoeveel je maximaal mag 
aftrekken. Over de pensioen of lijfrente
uitkeringen die je later ontvangt, betaal  
je op dat moment wel belasting. ■

Kosten:	ongeveer 25 tot 300 euro per 
maand, afhankelijk van je beroep. Infor
meer eens bij de branche of beroepsorga
nisatie naar collectieve mogelijkheden.

 5Inventaris	en	
goederenverzekering

Thuis heb je een inboedelverzekering. Maar 
hoe zit het met je bedrijf ? Je hebt een bureau, 
stoelen, verlichting, een  laptop, een koffie
automaat, archiefkasten en  wellicht ook 
machines of goederen op voorraad. Je 
inventaris is vaak veel meer waard dan je  
je realiseert. Die moet je dus verzekeren.
Zekerheid:	een inventaris en goederen
verzekering. Deze verzekering keert uit bij 
diefstal en schade aan je inventaris door 
bijvoorbeeld brand. 
Kosten: In een magazijn met modieuze 
sportkleding is de kans op inbraak veel 

groter dan in het pakhuis van een graan
handelaar. Dat is van invloed op de ver
zekeringspremie. Ook maakt het veel uit  
of je bedrijf in het centrum van een grote 
stad zit of op een beveiligd bedrijventerrein. 
Overigens stelt de verzekeraar zelf vaak 
ook eisen aan de beveiliging in je bedrijf. 
Al deze factoren leiden ertoe dat de pre
mies variëren van 2,50 euro tot 9,50 euro 
voor elke duizend euro die de inventaris 
waard is. Informeer eens bij je branche  
of beroepsorganisatie naar collectieve 
mogelijkheden.

 6pensioenopbouw
De meeste werknemers bouwen via 

hun werkgever een oudedagspensioen op. 
Zelfstandigen niet. Het gevolg is dat zij 
later moeten rondkomen van de AOW, wat 
bepaald geen vetpot is.

AlgeMene	VoorwAArden	en	VerZeKerIngen
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STap	8

➜  “Wij hebben heel veel vergunningen 
nodig”  
Welke vergunningen hebben andere 
ondernemers nodig? Je ziet het in de 
video Bedrijf starten: ‘Voldoe je aan 
alle eisen?’ op www.kvk.nl/youtube

WalTer	Hendrixen	(55),	eigenaar	van	TWee	HorecagelegenHeden

“van	de	gemeenTe	moeT	ik	
driedubbel	glaS	Hebben”	
“Wil je een horecagelegenheid openen? 
Trek dan ruim voldoende tijd uit voor het 
aanvragen van vergunningen en om te 
 voldoen aan alle regels, want dat zijn er 
nogal wat. Sterker nog, het worden er 
steeds meer”, begint Walter Hendrixen.  
En hij kan het weten: als eigenaar van  

Café de Bank en Grandcafé HendriXen in 
Doetinchem heeft hij er iedere dag mee te 
maken. “Inmiddels weet ik precies wat  
wel en niet mag. Dat was anders toen ik  
in 2005 begon met mijn eerste zaak Café 
de Bank. Het was niet makkelijk om alles 
voor elkaar te krijgen, maar het lukte!”

Horecaondernemers moeten inderdaad 
rekening houden met een scala aan ver-
gunningen en regels van de gemeente.  
Een van de belangrijkste is de Drank- en 
Horecavergunning, die nodig is om alcohol 
te mogen schenken. Om die te krijgen is 
onder andere een inschrijving bij de KvK 
nodig, moet er altijd een leidinggevende 
van minimaal 21 jaar met de Verklaring 
Sociale Hygiëne aanwezig zijn, mag er 
sinds 1 januari 2014 geen alcohol meer 
worden verkocht aan minderjarigen en 
 voldoet het pand aan alle inrichtingseisen. 
Handig om te weten: de inrichtingseisen 
verschillen per gemeente, dus houd daar-
mee rekening. Hendrixen: “Van de 
gemeente Doetinchem moet ik driedubbel 
glas hebben om geluidsoverlast te voor-
komen en is het noodzakelijk dat mijn 
 terrasmeubilair past bij de uitstraling van 
de straat. Ook worden de nooduitgangen 
regelmatig gecontroleerd en werd ik voor-
dat de vergunning werd gegeven getoetst 
op de Wet Bibob, die bepaalt of een onder-
neming niet met criminele middelen wordt 
gefinancierd en/of bestuurd.” 
Maar er zijn meer eisen waar horecaonder-
nemers aan moeten denken. Ga maar  
na: in veel gemeenten is een exploitatie-
vergunning nodig en moet de gelegenheid 
passen binnen het bestemmingsplan van 
de gemeente. Ook belangrijk: een omge-
vingsvergunning om te mogen (ver)bouwen 
of renoveren. Gaat het om een monument? 
Dan gelden er andere regels. 

	TuSSen	de		
regelS	door

in	veel	branches	zijn	bepaalde	vergunningen	verplicht.	bedrijven	in	de	horeaca	en	
kinderopvang	kennen	het	klappen	van	de	zweep	inmiddels.	“ik	weet	nu	precies	wat	
wel	en	niet	mag.”	Tekst Iris Kranenburg; Fotografie Mark Kuipers

Volgens Walter Hendrixen komen  
er steeds meer regels waar je je als  
ondernemer aan dient te houden.
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vergunningen

Wie een bedrijf wil starten, moet eerst 
 kijken of alle vergunningen daadwerkelijk 
gekregen kunnen worden. Dat gold ook 
voor Laura Bosman (34), mede-eigenaar 
van drie vestigingen van Kinderopvang 
Natuurlijk in Zutphen. “Wij hebben niet 
alleen te maken met de gemeente, die 
bekijkt of de kinderopvang past binnen het 
bestemmingsplan en een omgevingsver-
gunning geeft als er een verbouwing of 
renovatie nodig is, maar tevens met de 
GGD, die namens de gemeente controles 
uitvoert.” Tijdens die bezoeken letten 
inspecteurs op landelijke kwaliteitseisen, 
zoals de veiligheid, groepsgrootte, de 
juiste beroepskwalificaties, accommodatie 

en het pedagogisch beleid. Bosman:  
“Op basis van die uitkomsten bepaalde de 
gemeente in 2009 dat onze eerste kinder-
opvang kon worden opgenomen in het 
Landelijk Register Kinderopvang en Peu-
terspeelzalen. Sindsdien komt er ieder jaar 
onaangekondigd een GGD-inspecteur 
langs om te kijken of we nog steeds aan 
alle regels voldoen. Gelukkig ontvangen 
wij iedere keer een goed rapport.” Dat  
de eisen voor het openen van een kinder-
opvang zo hoog zijn, snapt Bosman wel. 
“We hebben de verantwoordelijkheid over 
de kinderen van iemand anders en ouders 
moeten er vanuit kunnen gaan dat hun 
kind bij ons in goede handen is.” Toch 

laura	boSman	(34),	mede-eigenaar	van	een	kinderopvang

“ieder	jaar	krijgen	We	een	
onaangekondigde	conTrole”	

Nog meer regels
 
•  cHeck	of	een	bedrijfSpand	paST	

	binnen	HeT	beSTemmingSplan	
In een bestemmingsplan legt de gemeente 
vast welke functies waar zijn toegestaan en 
aan welke regels zo’n functie moet voldoen. 
Denk daarbij aan bouwhoogte en afstand 
tot de buren.

 
•  Zoek	uiT	of	een	opdracHT	gever	een	

bepaald	cerTificaaT	of	keurmerk	
verplicHT	STelT	
Met een certificaat of keurmerk toon je  
aan of jouw product, dienst, proces of 
arbeids omstandigheden voldoet aan 
bepaalde  veiligheids-, kwaliteits- of  
milieueisen. Soms is zo’n schriftelijk bewijs  
verplicht, bijvoorbeeld voor bedrijven die 
 werken met hijskranen of asbest.

•  Houd	rekening	meT	regelS	voor	
verkopen	op	afSTand	
Wie verkoopt op afstand, bijvoorbeeld via 
een webwinkel, moet onder andere adres-
gegevens en het KvK-nummer vermelden  
op de site en de klant minimaal veertien 
dagen bedenktijd geven, die ingaan op het 
moment dat de klant het product ontvangt.

Check de wetgeving en vereiste vergunningen 
op www.ondernemersplein.nl/branches

	TuSSen	de		
regelS	door

Laura Bosman snapt wel dat er  
veel eisen zijn voor het runnen van  

een kinderopvangcentrum.

kunnen al die regels het een ondernemer 
wel moeilijk maken. Bosman: “Wij willen 
een nieuwe peutergroep openen op de 
basisschool waar we ook al een buiten-
schoolse opvang hebben. De gemeente 
waar wij gevestigd zijn heft, in tegenstelling 
tot sommige andere gemeentes, echter  
een hoog bedrag aan leges. Dat lijkt me 
redelijk bij de opening van een eerste locatie, 
maar niet als het gaat om een nieuwe groep 
op een bestaande locatie. Deze kosten zijn 
voor ons zo hoog dat het heel moeilijk 
wordt om dit plan rendabel te maken.”  
Op die manier kan het immers jaren duren 
voordat de investering is terugverdiend, 
concludeert Bosman. “Jammer, want dit 
weerhoudt ons ervan om een nieuwe groep 
te openen, terwijl er wel vraag naar is. We 
zijn op dit moment aan het bekijken hoe 
we deze peutergroep toch mogelijk kunnen 
maken. Want ondanks dat het soms heel 
moeilijk is, is het runnen van een kinder-
opvang vooral ontzettend leuk!” ■
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Wanneer	moet	ik	me	inschrijven?
Uiterlijk één week voor tot een week na  
de daadwerkelijke start, schrijf je de onder-
neming in bij de Kamer van Koophandel.

Onderneming	ingeschreven.		
En	dan?
Houd je bedrijfsgegevens up-to-date.  
Wie zaken met je doet, mag afgaan op de 
juistheid van de gegevens zoals die in het 
 Handelsregister staan. Ter bevordering  
van de rechtszekerheid zijn de gegevens  
in het Handelsregister openbaar en voor 
iedereen te raadplegen. Het is een van de 
zogenaamde ‘basisregisters’. Jouw bedrijfs-
gegevens worden veelal automatisch ver-
werkt in de andere basisregisters van de 
overheid (zoals de RDW en het Kadaster).
Wijzigingen kun je eenvoudig doorgeven 
met behulp van de formulierenwijzer op 
www.kvk.nl/formulieren. Twijfel je hoe je 

STap	9

Waarom	moet	ik	mijn	bedrijf	
inschrijven?
Elke onderneming en rechtspersoon in 
Nederland is wettelijk verplicht om zich in 
te schrijven in het Handelsregister. Een 
eenmanszaak moet ingeschreven worden, 
als voldaan wordt aan de criteria voor een 
onderneming. Vennootschappen onder 
firma, maatschappen en commanditaire 
vennootschappen worden hoe dan ook  
in het Handelsregister opgenomen. De 
notaris die de akte opstelt van een rechts-
persoon, zorgt gewoonlijk ook voor de 
inschrijving van een besloten vennoot-
schap, stichting, vereniging, coöperatie, 
onderlinge waarborgmaatschappij of nv. 
Zie ook: www.kvk.nl/inschrijven 

Wat	wordt	in	het	Handels
register	geregistreerd?
➜ Minimaal één handelsnaam  
(zie pagina 36).

➜ Een fysiek adres van de onder-
neming en overige contactgegevens.

➜ Een bedrijfsomschrijving die  
kort, concreet en zakelijk aangeeft wat  
de bedrijfsactiviteiten van de onder- 
neming zijn.

TIP
De Belastingdienst organiseert 
 regelmatig voorlichtingsbijeenkom
sten voor pasgestarte ondernemers 
die met de btw en de inkomsten
belastingen te maken krijgen. Zie ook: 
www.belastingdienst.nl/starters

➜ De eigenaar, vennoten, maten, 
bestuurder(s) (en eventueel gevol-
machtigden) van de onderneming.

➜ Afhankelijk van de rechtsvorm 
 kunnen ook andere gegevens zoals  
enig aandeelhouder, onderling over-
eengekomen bevoegdheden of het doel 
van een maatschap worden opgenomen.

Hoe	schrijf	ik	mijn	bedrijf	in?
Hoe je je inschrijft bij de Kamer van 
 Koophandel, hangt af van je rechtsvorm. 
Zo richt je bijvoorbeeld een bv op via de 
notaris, die de inschrijving voor jou doet. 
Voor andere rechtsvormen geldt een 
andere procedure:

➜ Als je een eenmanszaak, vof, cv of 
maatschap wilt inschrijven, dan vul je je 
gegevens zo uitgebreid mogelijk in op  
een digitaal formulier op www.kvk.nl/
inschrijven.
Je maakt een afspraak voor de inschrijving 
op een kantoor van de Kamer van Koop-
handel www.kvk.nl/afspraak.

➜ Neem de bevestiging van je afspraak 
en aanvullende documenten, zoals een 
 geldig legitimatiebewijs (paspoort, rij-
bewijs of Europees identiteitsbewijs) en 
 eventueel huurcontract of koopovereen-
komst mee.
Alle vennoten/maten van een vof, maat-
schap of cv moeten persoonlijk aanwezig 
zijn bij de inschrijving én een geldig 
 legitimatiebewijs tonen. Tolken en andere 
woordvoerders die je eventueel begeleiden, 
moeten zich ook legitimeren.

➜ De inschrijfvergoeding van de 
nieuwe onderneming en de kosten van  
een uittreksel betaal je per pin.

Wanneer	je	voor	jezelf	begint,	schrijf	je	je	–	in	vrijwel	alle	gevallen	–	
eerst	in	het	Handelsregister	van	de	Kamer	van	Koophandel	in.	Deze	
registratie	bevordert	de	rechtszekerheid	bij	het	zakendoen.		
Beeld Getty Images

InScHrIjvEn	
DOE	jE	zO!

Alles over het Handelsregister
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de gegevens moet aanleveren of invullen? 
Bel eerst 088-5851585. Spoedeisende 
 wijzigingen kunnen uitsluitend op afspraak 
bij een van onze kantoren worden ver-
werkt. Maak een afspraak op  
www.kvk.nl/afspraak

Weet	jij	met	wie	je	zakendoet?	
Als je een toegangscode voor het Handels-
register aanvraagt op www.kvk.nl/toe-
gangscode, heb je permanent toegang tot 
de juridische en financiële gegevens van 
jouw klanten en leveranciers. Het Handels-
register is onontbeerlijk bij het sluiten van 
overeenkomsten, het opstellen van con-
tracten en natuurlijk voor je debiteuren-
beheer. Ga met je smartphone naar de store 
en download de KvK App Handelsregister. 
De meeste rechtspersonen zijn wettelijk 
verplicht om hun jaarstukken te deponeren 
bij de Kamer van Koophandel. Hoe  

InScHrIjvEn

dat precies in zijn werk gaat, lees je op 
www.kvk.nl/deponeren

What’s	in	it	for	me?
De Kamer van Koophandel ondersteunt 
ondernemers met haar data en kennis. 
Niet alleen tijdens de start van een onder-
neming, maar ook bij vragen op het gebied 
van internationaal zakendoen, innovatie  
en financiering. Je kunt gebruikmaken  
van geavanceerde digitale informatie-
bronnen, webinars en tools op www.
ondernemersplein.nl en www.kvk.nl. 
Vanzelfsprekend kun je jouw persoonlijke 
vragen via telefoon, chat en sociale media 
voor leggen aan adviseurs van de Kamer 
van Koophandel. Tot slot ontmoet je des-
kundigen en inspirerende ondernemers  
tijdens themabijeenkomsten, workshops, 
events en projecten. Zie ook: www.kvk.nl/
bijeenkomsten 

Moet	ik	me	na	inschrijving		
ook	nog	aanmelden	bij	de	
Belastingdienst?
Als je je inschrijft bij de Kamer van Koop-
handel worden deze gegevens automatisch 
doorgegeven aan de Belastingdienst. Je 
hoeft je niet apart aan te melden. Onder-
nemers die een nieuwe eenmanszaak, vof, 
maatschap of cv bij de KvK inschrijven, 
krijgen meestal direct een (voorlopig) btw-
nummer. Andere ondernemers ontvangen 
hun btw-nummer van de Belastingdienst.
De Belastingdienst stuurt je vervolgens  
een inlognaam en een wachtwoord voor  
je persoonlijke omgeving waar je al je aan-
giften voor de btw en andere belastingen 
moet doen. Het is verstandig om deze 
beveiligde omgeving zo spoedig mogelijk 
te activeren zodat de Belastingdienst jou 
over voor jou relevante belastingzaken  
kan informeren. ■

➜  “Ik vond het ontzettend spannend 
om me echt in te schrijven”  
Hoe hebben andere ondernemers 
hun inschrijving ervaren? Je ziet  
het in de video Bedrijf starten: 
‘Inschrijven KvK en Belastingdienst’ 
op www.kvk.nl/youtube 

vOOr	anTWOOrDEn	Op	
allE	anDErE	vragEn	
OvEr	DE	InScHrIjvIng:	
WWW.KvK.nl/
InScHrIjvEn



Je hebt je start tot in de puntjes voorbereid en staat te popelen 
om aan de slag te gaan. Maar de telefoon staat niet meteen 
roodgloeiend en je bedrijf komt helaas niet meteen bovenaan 
in Google. Hoe kom je aan klanten? “Het meest krachtige 
marketing instrument voor je bedrijf ben je zelf.”   
Tekst Elle Smolders; Fotografie Tessa Posthuma de Boer; Beeld Getty Images

Op JacHt  
 naar de klant

Stap 10



klanten vinden 

 Je businessplan is klaar, de financiering 
rond, je rechtsvorm bepaald en je hebt 
je met een pakkende bedrijfsnaam 

ingeschreven bij de KvK. Niets staat je nog 
in de weg om succesvol ondernemer te 
worden. Toch begint de allergrootste uit
daging eigenlijk nu pas: klanten vinden. 
Want hoe vind je die? Of, beter nog, hoe 
zorg je ervoor dat ze jóú vinden? 

Spread the word
Twee jaar nadat Martijn van der Tuin in 
2006 zijn eigen fietskoeriersbedrijf 
oprichtte, had hij al enkele medewerkers 
in dienst en in de jaren die volgden, 
groeide zijn omzet jaarlijks met 75%. In 
2010 besloot hij zijn bedrijf te verkopen  
en zijn kennis en ervaring als coach te 
gaan delen met ambitieuze, startende 
onder nemers. Zijn grootste marketingtip? 
 Inventariseer en optimaliseer je netwerk. 
“Veel starters focussen zich op contact 
 leggen met níéuwe mensen, maar je eigen 
netwerk heeft vaak al enorm veel poten
tie”, licht Martijn toe. “Maak een overzicht 
van alle mensen die je kent en vraag je af in 
hoeverre zij van waarde kunnen zijn voor  
je bedrijf.” Breng naast je privécontacten 

ook je zakelijke netwerk in kaart en ga naar 
verschillende ondernemersnetwerken toe 
om andere ondernemers te leren kennen. 
Martijn: “Toen ik begon met mijn bedrijf, 
kende ik niet veel andere ondernemers.  
Lid worden van een netwerk voor startende 
ondernemers was voor mij een uitstekende 
manier om mijn netwerk op te bouwen. 
Laat je gezicht zien en spread the word!”

Uit je schulp 
‘Laat je gezicht zien’: het is misschien wel 
dé gouden tip voor een geslaagde marke
tingstrategie, zo weet ook Karen Romme, 
die in 2004 haar succesvolle marketing
methode Calimeromarketing bedacht. 
Haar boeken zijn sindsdien de meest gele
zen marketingboeken onder Nederlandse 
ondernemers. De basis? Uitgaan van je 
eigen kracht en zorgen dat mensen of 
organisaties juist met jóú zaken willen 

“alleS wat Je alS OnderneMer  
dOet, MOet ervOOr zOrGen dat Men  
JUiSt Met JOU zaken wil dOen”

cv MartiJn van der tUin
Bedrijf Reconcep
vestigingsplaats Groningen
website www.reconcep.nl
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doen. De traditionele marketingmix  
van Prijs, Product, Plaats en Promotie  
mist immers een belangrijke P; die van 
Persoonlijkheid. “De belangrijkste reden 
waarom mensen zakendoen met kleine 
ondernemers, is vaak niet omdat ze zaken 
willen doen met het bedrijf, maar met de 
mens erachter”, vertelt Karen. “Mensen 
doen zaken met ménsen. Het meest krach
tige marketinginstrument voor je bedrijf 
ben je dus zelf. Wees trots, kom uit je 
schulp en zet jezelf in de markt op een 
manier die bij je past. Zorg daarbij aller
eerst voor goed marketinggereedschap: 
een goede digitale foto van jezelf, een 
 professioneel visitekaartje – zodat je 
 mensen na een kennismaking iets kunt 
geven dat minder vluchtig is dan alles  
wat je online doet – en last but not  
least: een goede website voor online 
zichtbaarheid.”

wees online zichtbaar
Wanneer mensen zich oriënteren op een 
nieuwe dienst of een nieuw product, doen 
ze dat in meer dan zestig procent van de 
gevallen online. “Als je niet online zicht
baar en vindbaar bent, loop je dus een boel 
klanten mis”, gaat Karen verder. “Zorg dat 
je LinkedInprofiel uptodate is, plaats 
een professionele foto van jezelf, gebruik 

diezelfde foto op alle andere digitale 
 kanalen en zorg voor een mooie website 
als zijnde hét uithangbord van je bedrijf.”  
Vertel daarop niet alleen wie je bent en wat 
je doet, maar vooral waarom mensen juist 
jou moeten hebben. Karen: “In mijn ogen 
is dat waar marketing om draait. Alles  
wat je als ondernemer doet, moet ervoor 
zorgen dat mensen juist met jou zaken 
 willen doen. Wat onderscheidt jou van de 
concurrent?” Niemand kan jouw dienst  
of product bovendien zo goed verkopen, 
als een tevreden klant. Plaats de aanbeve

Stap 10

zOekMacHineMarketinG
Zoekmachinemarketing bestaat uit twee 
deelgebieden: 
• Zoekmachineoptimalisatie (Search 
Engine Optimization): Google helpt jouw 
website op waarde te schatten. Het basis-
recept is een toegankelijke en leesbare 
website, met waardevolle teksten, 
video’s en afbeeldingen. 
• Adverteren in zoekmachines (Search 
Engine Advertising): Het plaatsen van 
aan zoekwoorden gekoppelde adverten-
ties in zoekmachines. Google AdWords is 
de meest gebruikte aanbieder daarvan. 

De kracht van Google
In Europa is Google met ruim 90% marktaandeel al jaren de grootste zoekmachine. 
Iedere dag vinden miljarden mensen over de hele wereld via Google de pagina waar ze 
(niet) naar op zoek zijn. Als ondernemer heb je er dan ook baat bij goed te scoren in de 
zoekmachine. Wat zijn de mogelijkheden?

GOOGle adwOrdS
Met Google AdWords kun je adverteren in 
de zoekresultaten van Google. Elke keer  
dat een bezoeker op je advertentie klikt, 
betaal je een vast bedrag. Is je budget 
bereikt, dan verschijnt je advertentie niet 
meer bij het zoekwoord. Met Google 
AdWords kun je snel en zonder goede 
 website massa’s bezoekers trekken. 
 Helemaal wanneer je niet op één, maar  
op duizenden zoektermen adverteert. 
 Verdiep je goed in de materie; verkeerd 
gebruik kan ook heel veel geld kosten. 
Besteed het desnoods uit. 

GOOGle MapS
Meld je bedrijf aan bij Google Maps. Bij 
het zoeken naar een product of dienst, 
komen de Google Maps-resultaten 
immers bovenaan in beeld. Daar wil je 
tussen staan! Grote kans dat dat al zo is, 
trouwens. Toch blijft het verstandig je 
bedrijf te ‘claimen’, zodat je veranderin-
gen kunt doorgeven en meer info kunt 
toevoegen. 

GOOGle analyticS
Google Analytics is gratis software van 
Google waarmee je inzicht krijgt in al 
het bezoek naar en op je website. 
 Hoeveel bezoekers heb je gehad? Waar 
komen ze vandaan? En via welke zoek-
woorden zijn ze op je website terecht-
gekomen? Een must voor elke website. 

De 7 stappen  
van Martijn van  
der Tuin

infOrMeer Je eiGen  
netwerk 

inventariSeer Je  
zakeliJke netwerk 

wOrd lid van een netwerk 
vOOr OnderneMerS

wOrd lid van een  
diGitaal netwerk

zOrG vOOr een MOOie  
HUiSStiJl en weBSite

HOUd Je elevatOrpitcH 
paraat 

BliJf Je Ontwikkelen  
en deel Je kenniS 

 

1
2
3
4
5
6
7

cv karen rOMMe
Bedrijf zelfstandige
vestigingsplaats Tilburg
website www.karenromme.nl
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klanten vinden 

lingen van LinkedIn dus ook op je eigen 
website. En doe dat verspreid over ver
schillende pagina’s; niemand komt online 
immers door de voordeur naar binnen. 
Karen: “Veel mensen belanden via een 
zoekmachine op je website. De kans dat  
ze dan meteen op je homepage terecht
komen, is niet zo groot. Iedere pagina 
moet dus interessant genoeg zijn om  
door te klikken.”

wij van wc-eend
Netwerk ingelicht? Visitekaartjes gedrukt 
en website gebouwd? Zorg er dan voor dat 
mensen weten wie je bent, dát je er bent  
en waar je verstand van hebt. “Geef je 
waardevolle kennis gratis weg”, zegt 
 Martijn. “Promoot jezelf en je kennis  

actief op sociale media, ga bloggen of 
schrijf bijvoorbeeld een ebook. Deze 
zaken kosten in het begin misschien tijd 
en energie, maar iederéén is met nul con
necties, nul likes of nul lezers begonnen.” 
Zorg ervoor dat je interessant of inspire
rend bent voor je lezers en laat je expertise 
op alle mogelijke manieren blijken. Wat  
is jouw verhaal? “Verkondig je échte bood
schap”, vervolgt Karen. “Veel ondernemers 
maken de fout op zo veel mogelijk plekken 
hun commerciële boodschap te gaan delen. 
‘Wij van WCEend adviseren WCEend’,  
dat idee. Maar jezelf verkopen wordt een 
stuk gemakkelijker wanneer mensen uit  
je doelgroep zélf bedenken dat ze zaken 
met je willen doen.” Deel dus inhoudelijke 
boodschappen in plaats van reclame

Sociale media: 
hoe het niet 
moet #fail
Ook als kersverse ondernemer ga je 
natuurlijk optimaal gebruikmaken 
van de krachtige marketingtool die 
sociale media heet. Maar let op: een 
foutje is zo gemaakt en kan funest 
zijn voor je reputatie. In afgelopen 
decennia gingen heel wat bedrijven 
en mensen je voor. Genoeg om van  
te leren dus. Wat ging er mis? 

MalaySia airlineS #keepflyinG
De meest pijnlijke fout van de afgelo-
pen jaren staat op naam van Malaysia 
Airlines. Na een verdwenen én een 
neergehaald toestel in 2014, pro-
beerde de vliegtuigmaatschappij het 
jaar positief af te sluiten met de 
tweet: ‘Wil je ergens naartoe, maar 
weet je niet waarheen? #keepflying.’ 
Gevolg: honderden woeste reacties 
en een snel verwijderde tweet.  
Tip: think before you tweet. 

yOUpGate 
Op 20 oktober 2010 startte cabare tier 
Youp van het Hek een terreurcampagne 
richting T-mobile op Twitter. Hij bleef 
twitteren, zijn bijna 5000 volgers 
 bleven retweeten en als klap op de 
vuurpijl publiceerde hij er ook nog 
een column en later een volledig 
magazine over. T-Mobile kwam pas na 
duizenden retweets met een reactie. 
Tip: grijp snel in, een rollende 
sneeuwbal wordt groter, niet kleiner! 

alS een treintJe
Toen Trijntje Oosterhuis op Facebook 
postte dat ze voor elke like op haar 
bericht, 1 euro zou doneren aan Giro 
555, had ze nog geen dag later 
250.000 likes te pakken. Het leverde 
haar de award voor ‘slechtste bericht’ 
in de Social Media Awards op en ze 
kreeg een socialmediaworkshop 
 aangeboden.  
Tip: onderschat nooit de kracht van 
sociale media.

“Het MeeSt kracHtiGe MarketinG-
inStrUMent Ben Je zelf”
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boodschappen. Karen:  “Reageer online 
vanuit je eigen expertise op discussies, ga 
naar bijeenkomsten, houd presentaties, 
publiceer in bestaande media of op je eigen 
blog en laat zo je  deskundigheid blijken.”

Het belang van video
Als het aan Tom Coronel ligt, verspreid  
je je boodschap bovendien niet alleen  
in woord, maar ook in beeld. De auto
coureur annex tvpresentator staat met 
succes aan het roer van zijn webshops  
die vallen onder Create2fit.com, zoals  
Plasma discounter.nl, Wasmachine.nl  
en  Barbecueshop.nl. Met gemiddeld  
500 video’s per jaar en zo’n 25.000 views 

per video, zit online videomarketing in  
het DNA van zijn marketingstrategie. 
Waarom?  “Videomarketing is een stuk 
gemakke lijker dan alle andere marketing
methodes”, antwoordt hij. “Met beeld kun 
je je boodschap veel sneller, gemakkelijker 
en beter verkondigen dan op papier. Video 
kan de aanwezigheid van je bedrijf in de 
zoekresultaten op Google bovendien  
sterk verbeteren.”  

youtube: de tweede zoek-
machine van nederland
Na Google is YouTube zoekmachine 
 nummer 2; in de zoekresultaten van 
Google komen steeds meer resultaten  
van YouTube voorbij. Daarnaast blijkt  
dat bezoekers twee keer zo lang op een 
pagina blijven, wanneer daarop een  
video aanwezig is. Tom: “De gemiddelde 
bezoektijd op onze website is 3.21 minuut. 
Dat is enorm lang en komt voornamelijk 
door onze video’s.” Maar hoe moet zo’n 
video er dan uitzien? En is videomarketing 
voor iedereen weggelegd? Tom: “Natuur
lijk. Het is geen rocketscience. Zoals zo 

veel dingen, moet je het gewoon dóén! 
Gebruik de camera als maatje in de kroeg, 
aan wie je uitlegt wat je bedrijf doet of  
wie je bent. Of laat je klanten dat op beeld 
vertellen.” Dat filmpje implementeer je 
vervolgens op je website en deel je op 
 sociale media. “Met een advertentie in de 

Stap 10 klanten vinden 

1 zOrG vOOr een GOede 
 MOBielvriendeliJke weBSite

“In Nederland bestaat het internetgebruik 
voor 59% uit mobiel verkeer. Bovendien 
geeft Google mobielvriendelijke  websites 
voorrang in haar zoekmachine; deze 
sites worden dus hoger geplaatst en 
 eerder bezocht.”

2 weeS actief Op de JUiSte 
 SOciale Media

“Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram: 
kies het platform dat voor jouw onder-

Online marketing: zo doe je dat
Bij het starten van een onderneming of nieuwe website kan de juiste online 
 marketingaanpak ervoor zorgen dat je bedrijf een kickstart krijgt. Joost Kortlever  
is ondernemer en marketeer en een van de oprichters van Bannerwise.  
Zijn vijf tips voor online marketing: 

neming het meest effectief is.  Waar zit je 
doelgroep? Denk goed na over wat je post 
op welk platform, waarbij ‘relevantie’ het 
 sleutelwoord is.”

3 ScHriJf BlOGartikelen
“Met blogartikelen kun je aan je doel-

groep vertellen waarom ze voor jou moeten 
kiezen en je expertise demonstreren. Een 
blog zorgt bovendien voor content en een 
update en daar houdt Google van. Bloggen 
stelt je tot slot in de gelegenheid contact te 
zoeken met je klanten.”

4 reGel Je zOekMacHine - 
OptiMaliSatie

“Zoekmachineoptimalisatie is een 
 continu proces; je staat niet van de  
ene op de andere dag bovenaan in 
Google. Zorg voor linkbuilding (links 
naar jouw website) en goede artikelen 
die influencers binnen jouw markt  
gaan delen.”

5 adverteer Online
“Met online adverteren in zoek-

machines boek je vaak al snel resultaat. 
Met online banners bereik je boven- 
dien heel gericht jouw specifieke doel-
groep. Zo kun je je naamsbekendheid 
vergroten en meer  verkeer naar je  
website generen.”  

Meer Op yOUtUBe
Hoe stap je op je eerste klant af? Hoe 
behoud je bestaande klanten? En hoe 
gebruik je sociale media optimaal? In 
de YouTube-films ‘Hoe vind en bind  
je jouw klanten?’ en ‘Wat zijn jouw 
kansen met Sociale Media?’ geven we 
je praktische tips en stappenplannen 
voor het opbouwen van relaties en 
het vergroten van je zichtbaarheid. 
Kijk op www.kvk.nl/youtube naar de 
afspeellijst ‘Presentaties Bedrijf 
starten’. 

cv tOM cOrOnel
Bedrijf Create2fit
vestigingsplaats Naarden
website www.create2fit.com

“videOMarketinG iS een StUk 
GeMakkeliJker dan alle andere 
MarketinGMetHOdeS”
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krant steken mensen de haard aan”, lacht 
Tom. “Met één video heb je in no time een 
blijvend marketinginstrument te pakken.” 

prioriteiten
Voor welke vorm je ook kiest; besteed 
 tijdens de voorbereiding van je bedrijf 
minimaal 75% van je tijd aan marketing. 
“Veel starters focussen zich voornamelijk 
op wat ik altijd ‘de technische details’ van 
starten noem”, besluit Karen. “Verzekeringen 
regelen, een boekhouder zoeken,  algemene 
voorwaarden opstellen. Maar afgezien van 
je inschrijving bij de KvK en het bepalen 
van je rechtsvorm, kan dat ook allemaal ná 
de start nog. Je kunt je verzekeringen nog 
zo goed geregeld hebben, maar wanneer  
je netwerk niet weet dat je voor jezelf bent 
begonnen en je niet (online) zichtbaar bent, 
is er niemand die jou gaat inschakelen. 
Ondernemerschap draait om klanten 
 vinden en binden. Zonder klanten, kun  
je geen ondernemer zijn.” ■

Tips voor koude 
acquisitie
Out of the blue potentiële klanten 
opbellen. Krijg je al klamme handen 
bij de gedachte? Bedenk dan dat 
koude acquisitie, mits goed uit
gevoerd, een van de meest effectieve 
methodes is om klanten te vinden. 
We geven je 7 tips.

1 weet wie Je Belt
Het bespaart je de nodige 

 kostbare minuten wanneer je van 
tevoren op de hoogte bent van de 
kernbusiness van je gesprekspartner.  
Weet dus wie je belt.

2 Stel cOncrete dOelen
Bel je voor informatie? Stel  

dan de juiste vragen. Een afspraak 
maken? Houd je agenda bij de hand. 
Een goede voorbereiding is key. 

3 lUiSter! 
Zorg dat je je eigen praatje op 

orde hebt, maar luister ook naar de 
ander. Aan die informatie heb je het 
meest. Stel dus zo veel mogelijk open 
vragen.

4 kOM tOt de kern
Als beller heb je zo’n 20 secon-

den om de belangstelling te wekken. 
Richt je dus op de kern van je verhaal: 
wat heb je te bieden? 

5 kOM BelOfteS na
Morgen een offerte? Volgende 

week terugbellen? Doe dat ook!

6 Geef niet Op
Van de 25 telefoontjes, 24 keer 

nee? Focus je op die ene ja! Onder-
nemen is incasseren en afwijzingen 
horen erbij. Gebruik ze om je aanbod 
aan te scherpen of je aanpak te 
wijzigen. 

7 GelOOf in Jezelf
En in jouw product of dienst. 

Hoe moet een ander dat anders 
doen? Heb vertrouwen!

Wie zijn je klanten? 
In eerste instantie wil je misschien 
iedereen als klant, maar wees niet bang 
keuzes te maken. Door focus aan te 
brengen, bereik je uiteindelijk het beste 
resultaat. In welke behoefte voorziet je 
product? Wie hebben daar behoefte 
aan? Wat voor type klanten zijn dat? 
Kortom: wie is je ideale klant?

Wie zijn je concurrenten? 
Nu je weet wie je klanten zijn, breng je 
de markt en je concurrenten in kaart.  
Als je de concurrentie kent, weet je 
beter wat je slagingskansen zijn en 

Zo zet je een product in de markt
Je hebt een geweldig idee dat klaar is om te worden verkocht. Hoe maak je de stap 
naar de markt? Drie vragen om je op weg te helpen.

waarin jouw product beter of anders is. 
Denk tot slot na over de manier waarop 
je gaat verdienen. Hoeveel is je klant 
bereid te betalen? 

Wat is je verkoopverhaal? 
Zorg ervoor dat je kort en krachtig kunt 
vertellen hoe jouw dienst of product 
inspeelt op de behoeften van je klant.  
En waarin ben jij anders dan de 
 concurrent? Zet je pitch in via allerlei 
 promotiekanalen: telefonisch, op 
 netwerkbijeenkomsten, via sociale 
media. Onderscheid jezelf van de rest  
en overtuig je potentiële klanten! 

➜  “Mijn website ontplofte bijna”  
Waar hebben andere ondernemers 
hun eerste klanten vandaan? Je ziet 
het in de video Bedrijf starten: ‘Hoe 
kom je aan klanten?’ of de Presentatie: 
‘Hoe vind en bind je jouw klanten?’ 
op www.kvk.nl/youtube 
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Stel	een	
offerte	op
een	offerte	is	niets	meer	dan	een	‘aanbod’	aan		
een	potentiële	klant.	Maak	de	offerte	persoonlijk		
en	overzichtelijk.	Maar	laat	vooral	zien	dat	je	de		
wensen	van	de	potentiële	klant	snapt.	
Tekst Rutger Vahl

	De offerte is het document waarin je beschrijft 
wat jij en je mogelijke klant met elkaar afspre-
ken over werkzaamheden, planning en kosten. 

Met een goede offerte voorkom je dat later onduide-
lijkheid ontstaat over wat je van elkaar mag verwach-
ten. Zowel de klant als jijzelf zet er een handtekening 
onder. Maar de offerte is meer dan een zakelijk stuk 
papier. De offerte laat ook zien wie je bent, is persoon-
lijk en mag nooit ‘knip-en-plakwerk’ zijn.

Dit	staat	er	in	de	offerte
Anders dan bij een factuur (zie pagina 70) zijn er 
 weinig wettelijke voorschriften waaraan een offerte 
moet voldoen. Uiteraard bestaat een offerte wel  
uit vaste onderdelen. De potentiële opdrachtgever 
 verwacht die ook. Je logo, adres, datum, een 
 kosten  berekening, een verwijzing naar algemene 
 voorwaarden en ruimte voor ondertekening voor 
akkoord. Bovenal geldt: een offerte moet duidelijk 
maken dat je de vraag van de klant begrijpt. En dat  
je dienst of product het juiste antwoord op die vraag  
is. Een goede offerte is niet te kort, want dan lijkt  
het alsof je dienstverlening weinig om het lijf heeft, 
maar ook niet te lang. Niemand zit te wachten op  
vijftien pagina’s tekst. Maak je offerte persoonlijk. 
Schrijf toe naar de situatie van de klant en refereer  
aan het gesprek dat jullie eerder hadden. Laat zien wie  
je bent. Heb je een creatief product of een creatieve 
dienst? Zorg dan ook voor een creatieve offerte.  
Wie je ook bent of wat je ook doet: een offerte moet 
uit stralen dat er tijd en aandacht aan is besteed.

nog	even	contact
Als je tijdens het maken van een offerte niet zeker weet 
wat de afspraken ook alweer waren, bel dan gerust 
even voor extra informatie. Een mooie gelegenheid  
om opnieuw een goede indruk te maken! ■

Vermeld duidelijk het adres van  
de opdrachtgever en de naam van 
de contactpersoon.

Maak duidelijk dat het om een offerte gaat en  
voor welke dienst/product het is.

Vermeld welke afspraken  
en voorwaarden overeen
gekomen zijn. Dit voorkomt 
onduidelijkheid achteraf.

Laat zien dat je de vraag van de 
klant hebt begrepen. Toon begrip 
en refereer opnieuw aan eerder 
contact. Dit maakt de offerte 
persoonlijker.

Geef aan waarom jouw bedrijf dé oplossing in huis heeft.  
Zeg iets over je ervaring, je kennis van de doelgroep en 
 bijzonderheden van je bedrijf. En waarom dit helemaal 
 aansluit op de wensen van de opdrachtgever. Schrijf vanuit 
het perspectief van de klant. Niet: ‘wij bezorgen gratis’ maar 
‘je krijgt (...) kosteloos thuisbezorgd’.

Maak een begroting zo inzich
telijk mogelijk. Als de klant de 
prijs te hoog vindt, vraag dan 
waarmee hij je tarief vergelijkt. 
Misschien is een ander goed
koper. Maar levert die ook 
dezelfde diensten en kwaliteit? 
Verlaag nooit je uurtarief, maar 
geef eenmalige korting.

Stap	10
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KONINKLIJKE TRAPPENFABRIEK ‘DE TREDE’ 
T.A.V. DIRECTEUR G. JANSSEN 
POSTBUS 1234, 7000 AA DOETINCHEM

Harlingen, 5 augustus 2015

Betreft: offerte voor een jubileumboek

Geachte heer Janssen, 

Op 4 augustus jl. hadden wij een prettig gesprek, waarin u aangaf dat u ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Koninklijke 
 Trappenfabriek De Trede een prachtig jubileumboek wilt kunnen uitdelen aan uw personeel, gepensioneerde medewerkers en relaties. 
In onderstaande offerte laat ik u graag zien wat Tekstbureau Henk Hermans daarin voor u kan betekenen.

UW VERZOEK 
In ons gesprek vertelde u over de rijke historie van het familiebedrijf waarvan u directeur bent. Nu de onderneming volgend jaar 
een eeuw bestaat, wilt u deze geschiedenis laten vastleggen in een mooi herdenkingsboek, dat het verhaal vertelt maar ook een 
visitekaartje is van het huidige bedrijf.

ONS AANBOD
Tekstbureau Henk Hermans heeft veel ervaring met het produceren van jubileum- en herdenkingsboeken. Zo schreven wij recent 
boeken voor het 50-jarig bestaan van een deurenfabriek, een accountantskantoor en een middelbare school. Onze ruime ervaring 
en ons uitgebreide netwerk van partners maakt dat wij uw jubileumboek in kort tijdsbestek en met grote zorg kunnen produceren.

HET BOEK
Gezien de rijke historie van De Trede lijkt ons een omvang van 70 pagina’s reëel. De inhoud zal de geschiedenis beschrijven, maar ook 
portretten van oud-bestuurders bevatten. Onze vormgevers maken een exclusief ontwerp. U kunt ook voor een standaard ontwerp 
kiezen. De opgevoerde ontwerpkosten in deze offerte komen dan te vervallen.

Fotografi e
Wij schatten in dat er circa 10 foto’s moeten worden gemaakt door een professionele fotograaf en dat wij voor de rest gebruik kunnen 
maken van bestaand beeldmateriaal.

Druk en oplage
Er is veel verschil in kwaliteit van papier mogelijk. We hebben afgesproken hierover nader met u van gedachte te wisselen, maar geven 
u in deze offerte drie prijsindicaties. De oplage wordt 1000 exemplaren.

Website
Een optie is ook een website te lanceren waarmee het verleden interactief tot leven kan komen. Ook dit kunnen wij en onze partners 
voor u verzorgen.

Alle teksten zullen door u persoonlijk gefi atteerd worden.

BEGROTING
• Tekstproductie (80 uur à € 70)  € 5.600
• Uniek ontwerp (vaste prijs)  € 1.250
• 10 foto’s (à € 150)  € 1.500
• Vormgeving (30 uur à € 60)  € 1.800
• Drukkosten bij oplage 1000

- papierkwaliteit ‘normaal’   € 2.500 
- papierkwaliteit ‘extra’   € 3.000
- papierkwaliteit ‘superb’   € 3.500

• Website  € 5.500
(conceptontwikkeling, bouw, onderhoud) 

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw en reiskosten (€ 0,19/km). Indien u binnen 5 werkdagen akkoord geeft op deze offerte ontvangt u 
een eenmalige korting op de uurprijs van 2%. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Deze offerte is geldig tot 4 weken na 
dagtekening van deze offerte.

Ik hoop dat deze offerte u aanspreekt en dat we met elkaar een prachtig boek gaan maken! Bij dezen nodig ik u graag uit deze offerte 
te ondertekenen en te retourneren naar bovenstaand adres. 

Ondergetekenden verklaren hiermee akkoord te gaan met de in deze offerte genoemde afspraken. 

De heer Janssen:     Tekstbureau Henk Hermans:
Datum     Datum

Bijlage: algemene voorwaarden

Tekstbureau Henk Hermans • Vestdijk 101a • 8861 BM Harlingen • 0517 37 27 38 • info@henkhermans.nl • www.henkhermans.nl
IBAN: NL95 RABO 0381 9136 31 • BIC: RABONL2U • KvK-nummer: 12345678 • Btw-nummer: 0123456789NL 

Sluit af met een 
persoonlijke 
boodschap die 
de klant tot actie 
prikkelt.

Voeg algemene  
voorwaarden toe 
waarin je informatie 
opneemt die niet  
in de offerte past.

Maak duidelijk wat de betalingsvoorwaarden zijn. Een 
offerte is geldig zodra beide partijen hier een akkoord  
op geven. Dat zou dus mondeling in een telefoongesprek 
kunnen gebeuren, maar dan is het altijd lastig om dit 
 achteraf te bewijzen.

Verstuur een offerte op 
eigen briefpapier met je 
herkenbare logo en 
adresgegevens.

Zorg voor een 
dagtekening 
met plaats.

Doe een zo concreet 
mogelijk voorstel. Door 
de offerte uit te splitsen 
in diverse onderdelen, 
geef je de klant de 
 mogelijkheid te kiezen, 
bijvoorbeeld als de hele 
offerte hem te prijzig is.

Refereer aan een 
eerder contact en 
maak duidelijk dat 
je op verzoek van 
de opdrachtgever 
de offerte indient.

Het best is een offerte  
op te sturen die direct 
ondertekend kan  
worden. Dan heb je  
meteen een klus  
binnen. Bij grote en 
 ingewikkelde maat 
werkopdrachten kun  
je een offerte op hoofd
lijnen maken en  
daarna onderhandelen 
over een gedetailleerd 
contract.

klanten	vinDen	
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De	opdracht	is	binnen	en	(gedeeltelijk)	voltooid.	tijd	om	de	factuur		
te	sturen.	anders	dan	voor	een	offerte	gelden	er	voor	een	factuur	harde	
eisen.	als	je	factuur	niet	aan	de	voorschriften	voldoet,	is	deze	niet	
rechtsgeldig.	Tekst Rutger Vahl

KONINKLIJKE TRAPPENFABRIEK ‘DE TREDE’ 
T.A.V. DIRECTEUR G. JANSSEN 
POSTBUS 1234, 7000 AA DOETINCHEM

 Harlingen, 2 november 2015

Betreft: factuur voor jubileumboek

Periode:	september-oktober 2015

Factuurnummer: 34-TREDE-20131231

Klantnummer:	20130054

• Tekstproductie (80 uur à € 70) € 5.600
• Ontwerp (vaste prijs) € 1.250
• 10 foto’s (à € 150) € 1.500
• Vormgeving (30 uur à € 60)  € 1.800
•  Drukkosten bij oplage 1000:

- papierkwaliteit ‘extra’ € 3.000
•  Kilometervergoeding  € 108

3x Harlingen-Doetichem (600 km, à € 0,18)
               +
Subtotaal  € 13.258
Korting 2% uurprijs € 148
               -
Subtotaal  € 13.110
Btw 21% € 2.753,10
               +
Totaal € 15.863,10

Gelieve bovenstaande bedrag binnen 14 dagen te voldoen op onze rekening. 
Vermeld bij betaling het factuurnummer en klantnummer.

Reclameren schriftelijk binnen 8 dagen.

Tekstbureau Henk Hermans • Vestdijk 101a • 8861 BM Harlingen • 0517 37 27 38 • info@henkhermans.nl • www.henkhermans.nl
IBAN: NL95 RABO 0381 9136 31 • BIC: RABONL2U • KvK-nummer: 12345678 • Btw-nummer: 0123456789NL

Vermeld duidelijk de betalings
termijn en dat het factuurnummer 
en klantnummer vermeld dienen 
te worden. Dit maakt de ver
werking voor jezelf eenvoudiger.

Vermeld je KvK en  
btwnummer.

Vermeld duidelijk het adres  
van de opdrachtgever en de 
naam van je contactpersoon.

Zorg voor een 
dagtekening 
met plaats.

Geef elke klant 
een uniek nummer. 
Ook dit vergemak
kelijkt de verwer
king in je eigen 
administratie.

Maak duidelijk dat het om een 
factuur gaat en voor welke 
dienst/product het is.

Vermeld een factuurnummer  
en zorg ervoor dat elke factuur 
netjes oplopend genummerd is. 

Zet de posten onder  
elkaar en specificeer  
hoe een bedrag tot stand  
is gekomen. Kilometer
vergoeding komt altijd  
vóór de btwberekening.  
Tel op tot subtotaal en trek 
daar eventuele kortingen 
vanaf. Vergeet niet over  
het subtotaal de wettelijke 
btw te rekenen. 

Indien de opdrachtgever het niet eens is met de factuur dient 
hij dit binnen 8 dagen schriftelijk kenbaar te maken.

Vermeld op de  
factuur duidelijk 
je IBAN en BIC.

Vermeld de periode 
waarin het werk 
plaatsvond.

Verstuur een 
 factuur op eigen 
briefpapier  
met logo en 
adresgegevens.

Stuur	een		
	factuur

Stap	10 klanten	vinDen	



68	 www.kvk.nl

STap	10

Veel	startende	ondernemers	krijgen	bij	het	woord	‘netwerken’	een	beeld	voor	ogen	van	verkoop-
achtige	gesprekken	en	vingervlugge	uitwisselingen	van	visitekaartjes.	Het	is	een	vooroordeel	
dat	belemmerend	werkt	en	dat	is	jammer,	want	de	werkelijkheid	is	anders	en	vele	malen	leuker.	
Tekst Karina Meerman; Fotografie De Beeldredaktie; Beeld Getty Images

	NeTwerkeN	iS	eeN	
zakelijk	feeSTje
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Netwerken kan formeel en informeel, offline en digi-
taal, landelijk en lokaal. De mogelijkheden zijn onbe-
grensd. Kijk voor lokale netwerkbijeenkomsten op de 
agenda van de plaatselijke ondernemersvereniging of 
bedrijfskring. In de regio kun je binnenlopen bij een 
Open Coffee of BitterBallenBorrel (www.zzpagenda.
nl/open-coffee of www.bitterballenborrel.nl). 
Landelijke beurzen en vakgerichte bijeenkomsten zijn 
ook geschikt om te netwerken. Informatie daarover is 
vaak te vinden bij de beroeps- of branchevereniging 
www.ondernemersplein.nl/brancheinformatie  

Je kunt ook lid worden van een netwerk, bijvoorbeeld 
een serviceclub als Rotary of JCI (www.serviceclubs.
eu) of aanbevelings organisatie BNI (www.bni-neder-
land.nl). Of kies voor een besloten netwerk, alleen voor 
vrouwen www.allevrouwennetwerken.nl 
of alumni. Kijk voor dat laatste op de website van jouw 
universiteit. 
LinkedIn barst van de groepen. Kies er een uit waar 
jouw expertise van nut kan zijn. Door het beantwoor-
den van vragen van anderen, leer je mensen kennen én 
je vergroot je gunfactor. 

	a dinda Keizer van Vindjeklant.nl 
merkt dat haar klanten vaak denken 
dat zij niet kunnen netwerken 

omdat ze ‘geen grote mond hebben’ of 
‘niet commercieel genoeg’ zijn. Treurig 
vindt zij dat, want netwerken is een van de 
leukste activiteiten voor een ondernemer. 
“Het is een vorm van acquisitie, dat klopt, 
maar dat is niet hetzelfde als verkopen. 
Netwerken is mensen leren kennen, zodat 
je via hen bij de doelgroep komt waar jouw 
potentiële klanten zitten.” Zij noemt het 
een verrijking voor onderneming en 
ondernemer. 
De ervaring van Patrick van Gils van TOP-
presentaties is dat veel startende onderne-
mers denken dat ze lid moeten worden van 
een bedrijfskring of een serviceclub voordat 
ze kunnen netwerken. “Maar met het juiste 
verhaal kan een ondernemer zich overal  
en altijd presenteren. Zelfs op zaterdag-
middag bij de voetbalvereniging.” Hij houdt 
van de voldoening die gesprekken opleve-
ren en de kansen die zij creëren. Iedereen 
die een gesprek kan voeren met een ander 
mens, kan dus leren netwerken. En zoals 
ieder gesprek, begint ook netwerken met 
weten hoe jij je moet voorstellen.  

wees	onderscheidend
Nederland telt meer dan 44.000 schilders-
bedrijven, zo’n 15.000 restaurants en ruim 
17.000 kinderopvangcentra. Dat zijn grote 
getallen, maar toch is ieder bedrijf anders. 
Dat merk je vooral wanneer je als particu-
lier een keuze moet maken. Het een past 
wel, het ander niet. Toch hebben veel 
ondernemers zelf moeite met benoemen 
waarin zij zich onderscheiden van de 
 concurrent. Keizer: “Als ik vraag waarom 

“NeTwerkeN	iS		
eeN	VaN	de	leukSTe	

acTiViTeiTeN	Voor		
eeN	oNderNeMer”

iemand klant bij hen zou moeten worden 
en niet bij een ander, dan heeft men daar 
vaak geen antwoord op. Ondernemers 
noemen al gauw kwaliteit of prijs. Maar 
daar zit het verschil niet.” Het onderschei-
dend vermogen van iedere ondernemer  
zit in de manier waarop hij onderneemt  
en hoe hij zijn klanten benadert. Het  
St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg is lief. 
Jupiler-bier is mannelijk. De Belasting-
dienst maakt het niet leuker, wél makke-
lijker. Action is verrassend voordelig. 
Interpolis is glashelder. Deze organisaties 
hebben een gezicht gecreëerd voor hun 
klanten waardoor ze herkenbaar worden 
en makkelijker te onthouden. Traditioneel, 
betrouwbaar, vooruitstrevend, kleurrijk, 
slim, snel, duurzaam. Wat past bij de 
manier waarop jij jouw dienst of product 
levert? 

Bereid	een	pitch	voor
Dat onderscheidend vermogen of Unique 
Selling Point (USP) verwerk je in een korte 
presentatie of pitch. Pitchen betekent in 
het Engels onder andere de juiste toon-
hoogte vinden en iets doelgericht gooien. 
Een pitch is dus een zeer kort praatje 
waarin iemand gericht en beknopt zijn 
bedrijf presenteert op een manier die reso-
neert bij de ontvanger. “Zoals het refrein in 
een lied, het stuk dat  je telkens weer zingt, 
de kracht van herhaling”, zegt Van Gils. 
“Het is de tekst die je uitspreekt wanneer je 
als ondernemer op de spreekwoordelijke 
zeepkist klimt om jouw bedrijf op de kaart 
te zetten.”
Een pitch is twee of drie zinnen lang en 
nooit langer dan een minuut. Het is een 
beknopte omschrijving van wat jouw 

Waar is het netwerk?
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bedrijf doet, op welke manier en waarom 
klanten bij jou moeten zijn. Het is belang-
rijk om je pitch goed te beheersen, zodat 
deze natuurlijk en met vertrouwen van je 
lippen rolt. Oefen bij vrienden en familie-
leden. Vraag hoe het overkomt, wat ze van 
je verhaal onthouden en of zij vinden dat 
het bij jou past. Zorg er wel voor dat de 
pitch niet statisch wordt. Als je iedere keer 
exact dezelfde tekst uitspreekt, klink je 
weinig authentiek. Van Gils adviseert om 
vooral het resultaat te benoemen van wat  
je levert. Na een knipbeurt voelt iemand 
zich knapper. Sterk zijn in communicatie  
geeft meer zelfvertrouwen. Goed project-
management bespaart kosten. “Neem ook 
minimaal een vraag op in de pitch. ‘Dit  
is de ervaring die ik lever, hoe kan ik u 
daarmee van dienst zijn?’” 

Breng	je	netwerk	in	kaart
Je hebt jouw verhaal klaar en de schoenen 
zijn gepoetst. Of – in het geval van digitaal 
netwerken – de biografie is klaar en je hebt 
een nette en relevante profielfoto. Maar 
weet je ook wie jouw klant is? “Ken je DIK”, 
vraagt Van Gils zijn cursisten. DIK is De 
Ideale Klant. Wat voor eigenschappen heeft 
DIK en waar bevindt hij of zij zich? Breng 
vervolgens je bestaande netwerk in kaart. 
Denk aan vrienden, kennissen, familie-
leden, ex-collega’s en vakgenoten. Wie kan 
een brug zijn naar die klant? LinkedIn, 
Google Kringen en Adresboek zijn handige 
manieren om je contacten te organiseren. 
Van Gils: “Begin met inventariseren van het 
nu en ga steeds verder terug in de tijd. 
Breng contacten in beeld uit je professio-
nele en sociale omgeving.” Keizer spreekt 
van de inner circle, met daaromheen een 
tweede en een derde kring. “Ga op zoek 
naar mensen die jouw inner circle vormen: 
de zakelijke vrienden. Zij brengen je naar 
die laatste cirkel waar jouw klanten zitten.” 

Geven,	nemen	en	luisteren	
Je bent nu bijna klaar om een netwerk-
gelegenheid te bezoeken. Er is nog één 
belangrijke vaardigheid die je moet 
beheersen voor je daadwerkelijk de deur 
uitgaat en dat is luisteren. In het verhaal 
van pitchen en presenteren wordt dit nog 
wel eens  vergeten, terwijl luisteren brood-
nodig is voor het opbouwen van een net-
werk. Waarom zou iemand jou immers 
werk gunnen, wanneer jij geen interesse 
toont? Of hoe moet jij weten wie te contac-
ten, wanneer je niet hebt onthouden wat 
iemand doet of kan? Netwerken is geven 
en nemen. Keizer is ongeveer acht uur per 
week bezig met het onderhouden van haar 
netwerk. Vroeger dronk ze twee keer per 
week koffie met iemand de ze niet echt 
kende. Nu is ze vooral actief met interesse 
tonen in haar digitale netwerk. “Zo vaak 
krijg ik een standaard verzoekje tot net-
werken op LinkedIn. Ik accepteer en stuur 
altijd een bericht terug: ‘Wat leuk, waarom 
wil je met mij verbonden zijn?’ Als ik niets 
hoor, verwijder ik die persoon weer.”

Netwerken	moet	je	gewoon	
doen
Netwerken is gesprekken aangaan met 
nieuwe mensen en contacten leggen en 
onderhouden die goed zijn voor jouw 
onderneming. Van netwerken groeit niet 
alleen het bedrijf, maar ook de ondernemer. 
Zolang die het doet op een manier die bij 
hem of haar past. Zin in een pakkenparade? 
Vooral doen en strijk je netste blouse of 
overhemd. Panisch benauwd van georga-
niseerde bijeenkomsten? Grijp dan je kans 
op het voetbalveld, in het café of pak de 
telefoon. Hoe kom je erachter welke vorm 
van netwerken bij je past? Het is net als 
met ondernemen: door het te doen. 
 “Netwerken is nu eenmaal een werk-
woord,” aldus Van Gils. ■

STap	10 klaNTeN	ViNdeN

Doe dit  
vooral niet!
•	de	uiTroepTekeNSTaNd	
Patrick van Gils merkt dat veel onder-
nemers in netwerksituaties te snel  
in ‘de uitroeptekenstand’ schieten. 
Dit kan zijn uit gretigheid, uit 
onzeker heid of uit onwetendheid. 
“Zij  praten alleen maar over wat zij 
doen. Stel vooral veel open vragen, 
die beginnen met wat en hoe.” 

• GeeN	iNTereSSe	ToNeN
Adinda Keizer herinnert zich een  
situatie waarin meerdere blunders 
tegelijk werden begaan. “Op een 
informele netwerkbijeenkomst ver-
drongen drie startende ondernemers 
elkaar om over zichzelf te mogen ver-
tellen. Blunder 1: elkaar niet uit laten 
praten. Zij duwden mij visitekaartjes 
in de handen en stuiterden daarna 
door naar de volgende kans. Blunder 
2: niet checken of het verhaal was 
overgekomen. En niemand had mij 
iets gevraagd. Dat was blunder 3: 
geen interesse tonen in de ander.”

Keizer heeft nog een tip voor vrouwen 
die desinteresse voelen van mannelijke 
ondernemers tijdens netwerkbijeenkom-
sten. “Ga niet tegenover hem staan 
 wanneer je met hem praat. Mannen 
staan naast elkaar wanneer ze met 

elkaar in gesprek zijn.” Voor de mannen 
die een vrouwelijke ondernemer recht 
tegenover zich treffen, zegt zij: “Dit is de 
manier waarop vrouwen communiceren. 
Het is hoe zij neutrale, zakelijke aan-
dacht geven aan de ander.” 

Tip voor de vrouwelijke netwerker

“MeT	HeT	juiSTe		
VerHaal	kaN	eeN	

oNderNeMer	zicH	
oVeral	eN	alTijd	

preSeNTereN”
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CHECKLIST

STAP 1 Onderzoek je mogelijkheden 
en test je kwaliteiten 
Je wilt een bedrijf starten. Maar wat voor bedrijf? Wat ga je 
maken of verkopen? Welke diensten ga je leveren? En is 
ondernemen eigenlijk wel iets voor je? Kijk wat de mogelijk-
heden zijn voor jouw toekomstige bedrijf, schrijf een onder-
nemingsplan en test je ondernemerschapskwaliteiten.

Acties 

�  Bespreek je idee met vrienden en familie: wat vinden zij ervan en 
zien zij het jou doen? www.ondernemersplein.nl/artikel/orientatie 

�  Test je ondernemersvaardigheden via www.kvk.nl/ondernemerstest

�  Hoe ga je starten? www.ondernemersplein.nl/starten 

�  Schrijf een ondernemingsplan: www.kvk.nl/ondernemingsplan

�  Laat je ondersteunen door een ondernemerscoach via www.qredits.nl, 
www.ikstartsmart.nl of www.ondernemersklankbord.nl 

STAP 2 Verken de markt en bepaal 
je strategie 
Zoek uit waarin je beter of anders bent dan je concurrenten 
en bepaal hoe je de markt opgaat met je product of dienst. 
Wat maakt je bedrijf anders? Waarin kun je je onderschei-
den? Wie zijn je klanten en wat willen ze? 

Acties 
�  Marktonderzoek doen; wie zijn je klanten en hoe bereik je die? 

www.ondernemersplein.nl/marktonderzoek

�  De branche in kaart brengen via www.ondernemersplein.nl/
brancheinformatie

STAP 3 Maak een financieel plan en 
zoek uit of je financiering nodig hebt
Om je bedrijf van de grond te krijgen heb je geld nodig. 
In een financieel plan breng je in kaart hoeveel je nodig 
hebt en waar je dat vandaan haalt. Ook krijg je inzicht in 
de  kansen van je bedrijf. Zo kun je vooraf inschatten of 
ondernemen voor jou rendabel is. 

Acties 
�  Maak een financieel plan: www.ondernemersplein.nl/financieelplan 

�  Bepaal jouw uurtarief: www.kvk.nl/zzp 

�  Check de financieringsmogelijkheden voor je bedrijf op: 
www.ondernemersplein.nl/financiering 

�  Advies nodig? Neem contact op met KvK-Financieringsdesk: 
www.ondernemersplein.nl/financieringsdesk 

STAP 4 Bedenk een klinkende 
en unieke bedrijfsnaam
Voor de KvK-inschrijving heb je een bedrijfsnaam nodig. 
Een goede bedrijfsnaam is herkenbaar, blijft hangen én 
maakt duidelijk wat je te bieden hebt. Kijk wel eerst of 
je bedrijfsnaam nog niet bestaat. 

Acties 
�  Brainstorm met vrienden en kennissen.

�  Check of de bedrijfsnaam beschikbaar is en bekijk tips voor een 
goede naam op www.ondernemersplein.nl/bedrijfsnaam 

�  Check de domeinnaam voor je website op www.sidn.nl 

�  En bedenk welke naam je gebruikt op sociale media. 

�  Jouw bedrijfsnaam als merknaam? Check www.boip.int 

�

�

�

�

KLAAR VOOR DE   
 START... De kogel is door de kerk; je gaat ondernemen. Je hebt 

dit magazine gelezen en je op allerlei manieren voorbereid. 
Maar ben je er ook echt helemaal klaar voor? Doe snel 
deze check en je weet het!
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CheCklist

stap 5 kies een rechtsvorm 
Je bedrijf heeft een juridisch jasje nodig: een rechtsvorm.  
De rechtsvorm bepaalt je aansprakelijkheid, maar ook welke 
belastingen je moet betalen en of je fiscale voordelen krijgt. 
 

acties 
❑  Op www.ondernemersplein.nl/rechtsvorm kun je checken welke 

rechtsvormen er zijn en welke het best bij jou past.
�

stap 8 Controleer of je bedrijf aan 
alle eisen voldoet
Je hebt geen diploma nodig om een bedrijf te kunnen star-
ten. Maar voor specifieke beroepsgroepen moet je over 
bepaalde kwalificaties (diploma, certificering of opleiding) 
beschikken. Je kunt ook te maken krijgen met eisen aan je 
bedrijfsruimte. Bijvoorbeeld als je een bedrijf aan huis hebt. 

stap 6 Zorg dat jouw administratie 
voldoet aan de eisen
Er zijn vast leukere dingen te bedenken dan het bijhouden 
van je administratie, maar een goede administratie is  
essentieel om zicht te houden op je financiën. En: doe  
het in één keer goed! Dat scheelt je kostbare tijd.

acties
❑  Starten met een bedrijf aan huis: www.ondernemersplein.nl/

bedrijfaanhuis

❑  Informeer bij www.ondernemersplein.nl/branches welke 
 vergunningen je nodig hebt. 

❑  Check de beroepseisen via www.ondernemersplein.nl/beroepseisen

❑  Informeer bij de gemeente aan welke eisen je moet voldoen:  
www.ondernemersplein.nl/vergunningen

acties 
❑  Besluit of je de administratie zelf doet of uitbesteedt. Eisen aan de 

administratie vind je op www.ondernemersplein.nl/administratie

❑  Bewaar alle bonnen en facturen van gekochte spullen.

❑  Bekijk de informatie van de Belastingdienst op www.belasting-
dienst.nl/starters en www.ondernemersplein.nl/belastingen

❑  Check de eisen die de Belastingdienst stelt aan zzp’ers op  
www.belastingdienst.nl/zzp 

stap 9 schrijf je bedrijf in bij de  
kvk en regel de aanmelding bij  
de Belastingdienst
Klaar voor de start van je bedrijf? Dan schrijf je jouw bedrijf 
in bij de Kamer van Koophandel. Hiermee regel je ook je  
aanmelding bij de Belastingdienst en ontvang je een 
btw-nummer.

stap 7 stel algemene voorwaarden 
op en bepaal welke bedrijfs- en/of 
persoonlijke verzekeringen je nodig 
hebt
Breng de bedrijfsrisico’s in kaart, beperk ze waar mogelijk en 
dek onbeheersbare risico’s zo goed mogelijk af. Bijvoorbeeld 
met bedrijfsverzekeringen of een arbeidsongeschiktheids-
verzekering. Denk ook aan algemene voorwaarden. 

acties 
❑  Inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Meer informatie via  

www.kvk.nl/inschrijven

❑  Activeer je beveiligde omgeving zodra je een gebruikersnaam en 
wachtwoord ontvangt van de Belastingdienst. Je kunt nu digitaal  
je belastingaangiften doen.

 
acties 
❑  Stel leverings- en betalingsvoorwaarden op. Meer informatie via: 

www.ondernemersplein.nl/algemenevoorwaarden

❑  Check de wetgeving en vereisten vergunningen op:  
 www.ondernemersplein.nl/branches

❑  Laat een juridisch adviseur je algemene voorwaarden controleren.

❑  Uitzoeken welke verzekeringen je nodig hebt: www.ondernemers-
plein.nl/verzekeren en www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl

stap 10 Ga op zoek naar klanten  
en maak plannen voor de toekomst
Je ondernemingsplan is rond, de financiering is geregeld, je 
bedrijf is ingeschreven bij de KvK. Kortom, je bedrijf is van 
start! Nu nog klanten vinden. Bijvoorbeeld via een regionaal 
of online netwerk. 

acties
❑  Klanten vinden: www.ondernemersplein.nl/klantenvinden

❑  Zoek uit welke netwerken in jouw regio actief zijn en bezoek 
netwerkbijeenkomsten.

❑  Een bedrijfspresentatie (pitch) van één minuut voorbereiden.

❑  Aanmelden bij online netwerken, zoals www.higherlevel.nl  
en www.linkedin.nl

�

�

�

�

�

➜  Succes met de start van je onderneming! Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen 
voor startende ondernemers? Meld je aan op www.kvk.nl/mijnstart
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