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Met het Doe Het Zelf ondernemingsplan kan
je zelf stap voor stap je eigen ondernemingsplan maken. Het DHZ ondernemingsplan is
gebaseerd op de ervaringen van zelfstandige
bedrijfsadviseurs/coaches die in hun dagelijkse praktijk een grote diversiteit aan mensen
coachen en adviseren bij de start van hun
eigen bedrijf, hun eigen praktijk of de start
van hun zelfstandige beroepsuitoefening.

Dit theorieboek vormt één geheel met het
Werkboek DHZ. Met de informatie in dit boek
kan je het Werkboek DHZ invullen. Dit wordt
uiteindelijk je ondernemersplan. Beide worden ook gebruikt in de blended learning van
SBRN.online. Bij deze training krijg je bij elk
hoofdstuk ook nog verdiepende informatie.
Hier vind je ook de meest actuele kennis,
bijvoorbeeld over de markt, marketingtools
en belastingtarieven.

Het opstellen van een ondernemingsplan is
een goede manier om inzicht te krijgen in
de risico's die het ondernemen met zich
meebrengt. Je zult merken dat je veel moet
uitzoeken, gegevens moet opvragen en berekeningen moet maken. Zo toetst je of
jouw plannen haalbaar zijn. Bij het onder
woorden brengen van jouw plannen kan je
bovendien tot nieuwe ideeën en inzichten
komen. Een ondernemingsplan maak je dus
in eerste instantie voor jezelf. Maar ook
financiers, uitkerende instanties en andere
instellingen kunnen vragen naar jouw
ondernemingsplan.

De indeling van dit boek
Het DHZ ondernemingsplan bestaat uit
drie delen:
 Het theoriedeel: hierin wordt een toelichting gegeven op alle aspecten van het
ondernemingsplan.
 Het invuldeel: wanneer je alle vragen beantwoordt en de schema's invult, heb je
een goede basis voor jouw uiteindelijke
ondernemingsplan. Laat zien dat je veel
aandacht hebt besteed aan het ondernemingsplan, zowel aan de inhoud als aan
de vormgeving! Het Werkboek DHZ vul je
apart in.
 Een voorbeelddeel: hier wordt aan de
hand van een fictief bedrijf een voorbeeld
gegeven van de wijze waarop een plan kan
worden opgesteld.
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Persoonlijke gegevens
naam:

geboortedatum:

adres:

geboorteplaats

postcode:

burgerlijke staat

woonplaats:

naam partner

telefoon:

aantal kinderen | leeftijd kinderen

Huidig inkomen
loondienst/ zelfstandig ondernemer/ uitkering nl....

Huidig inkomen partner
loondienst/ zelfstandig ondernemer/ uitkering nl....

Opleidingen
opleiding:

van .. tot ..

diploma ja/nee

van .. tot..

beroep/functie

Werkervaring
werkgevers

taken

Andere ervaringen | kennis die van belang kunnen zijn voor het te starten bedrijf.

V O O R B E E L D B E D R I J F
Voorbeeldbedrijf
Het voorbeeldbedrijf dient ter illustratie
en als voorbeeld voor de wijze waarop
de invulschema's kunnen worden omgezet in een persoonlijk ondernemingsplan. In dit voorbeeldbedrijf wil de
ondernemer een meubelontwerpbureau
/meubelmakerij annex meubelwinkel
beginnen.
Persoonlijke gegevens
De ondernemer is 26 jaar, ongehuwd
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en alleenstaand. Hij is momenteel fulltime werkzaam in loondienst.
Opleidingen
Na de lagere school heeft hij de opleiding Meubelmaken en Woningstofferen
gevolgd en het diploma gehaald. Aansluitend heeft hij de opleiding 3D Vormgeving te Eindhoven afgerond. Ook
heeft hij de opleiding Praktijkdiploma
Boekhouden afgerond, waarmee een
goede administratieve basiskennis. En
is hij in bezit van het rijbewijs B.

Werkervaring
De ondernemer is momenteel fulltime
werkzaam in een meubelwinkel als verkoper.
Ervaringen/kennis/overig
Het meubelmakersvak is de ondernemer met de paplepel ingegoten. Zijn
vader was zelfstandig meubelmaker en
als kind al was hij geïnteresseerd in het
vak. Hij hielp mee in de werkplaats en
leerde zo veel facetten van het beroep
kennen. Het lag dan ook voor de hand
dat hij in deze branche zou doorgaan.

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

De ondernemer
Persoonlijke gegevens
Het ondernemingsplan begint met jouw persoonlijke gegevens. Je curriculum vitae. Behalve persoonlijke gegevens als
naam, adres, leeftijd en burgerlijke staat, vermeld je ook
jouw huidige inkomenssituatie, opleidingen, arbeidsverleden
en andere belangrijke ervaringen. Je gaat uitgebreid in op de
informatie die van belang zijn voor het ondernemerschap.
Degene die jouw plan moet beoordelen, krijgt door het curriculum vitae een goed inzicht in wie je bent en wat je kan.

Ondernemerskwaliteiten
Een ondernemer moet - evenals iemand in loondienst over bepaalde kwaliteiten beschikken. Het feit dat je de
spil van het bedrijf bent, wil echter niet zeggen dat je
alles zelf moet kunnen.
Door het maken van de sterkte-zwakteanalyse, kan je voor
jezelf bepalen waar je goed in bent en waarin juist niet. Heb
je zwakke punten, die belangrijk zijn voor jouw bedrijf, geef
dan aan hoe je dit gaat ondervangen. Bijvoorbeeld door een
aanvullende opleiding te volgen op het gebied van specifieke
vakkennis of neem je deel aan een training verkoop- of
onderhandelingsvaardigheden. Of ga je externe adviseurs
inschakelen, als een financieel- of marketingadviseur?

Jacco Arts; 0pening (A)RTS te Grave

E-scan
Op de site van sbrn.online kan je gratis de e-scan doen. Aan
de hand van meer dan 100 vragen krijg je inzicht in je
ondernemersprofiel. Vul op de volgende pagina je ondernemerskwaliteiten in, maak ook een plan hoe je je sterktes
optimaal uitbuit en je minder sterke kanten/zwaktes pareert.
op blz. 12 gaan we verder in op de sterkte-zwakteanalyse.

STAP 1
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Ondernemerskwaliteiten

Sterk

Gemiddeld

Zwak

Doorzettingsvermogen
Commercieel inzicht
Zelfstandigheid
Flexibel
Praktisch / pragmatisch
Inventief
Financieel inzicht
Mondelinge communicatie
Schriftelijke communicatie
Samenwerken / coöperatief
Ervaring in de branche
Ervaring met ondernemen
Omgang met mensen
Sociale omgeving werkt mee
Vakbekwaamheid
Organiseren
Stressbestendig
Boekhoudkundig inzicht
Anders nml…..

Geef hier aan hoe je je sterktes optimaal benut en je minder sterke kanten / zwaktes
ondervangt.

V O O R B E E L D B E D R I J F

Ondernemerskwaliteiten
De verkoopkwaliteiten van de ondernemer zijn zwak. Hij gaat dit oplossen door
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een training verkoop en acquisitie te
volgen. De dagelijkse social media
activiteiten houdt hij zelf bij.

Vindbaarheid (SEO), PR en adverteren
besteedt hij uit aan een bevriende relatie.

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

Motieven
Om een eigen bedrijf te beginnen moet je voldoen aan
bepaalde voorwaarden. Is er een markt voor jouw aanbod,
voldoe je aan de wettelijke eisen, heb je een goede locatie, is
de financiering rond, etc. Indien je kunt voldoen aan de
(rand)voorwaarden blijft de vraag: waarom wil je een eigen
bedrijf beginnen? Wat zijn je motieven?
 Start je een eigen bedrijf omdat je niet tevreden bent
met de huidige situatie? Wil je bijvoorbeeld niet meer
afhankelijke zijn van je uitkering? Of baal je van je baas?
 Start je omdat je de markt en jezelf rijp acht om het door
jou ontwikkelde aanbod te verkopen?
 Kan je door het zelfstandig ondernemerschap beter uitdrukking geven aan je eigen kwaliteiten?
 Heb je andere motieven, zoals financiële vooruitgang, het
nastreven van een ideaal, of heb je een 'gat in de markt'
ontdekt?

Frederiek Hamers Flow & Balans

Push factoren zijn negatief: ik kan niet tegen autoriteit, ik wil
niet afhankelijk zijn van anderen.
Pull factoren zijn positief: ik wil mijn eigen creativiteit kwijt,
zelf mijn dagindeling bepalen.

STAP 1
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Motieven
Waarom wil je een eigen bedrijf starten?

Doelstellingen
Wat wil je met jouw bedrijf bereiken?

Zakelijk

Persoonlijk:

V O O R B E E L D B E D R I J F
Motieven
De ondernemer is overtuigd van zijn
kwaliteiten als meubelmaker/ontwerper
en wil deze volledig benutten.
Hij heeft in de loop der jaren een eigen,
herkenbare stijl ontwikkeld. Zijn huidige
baan als verkoper bij een meubelwinkel
geeft hem weinig voldoening. Het heb-
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ben van een eigen bedrijf is altijd al een
droom geweest die nu realiteit moet
gaan worden.
Doelstellingen
Zakelijk:
het vervaardigen en verkopen van hoogwaardig design. Het opzetten van een

financieel gezond bedrijf dat op den
duur werkgelegenheid moet bieden
aan meerdere personen.
Persoonlijk:
eigen baas zijn. De eigen ideeën omzetten in een eindproduct waar je volledig achter kunt staan. Naam maken
als ontwerper.

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

Zapatos i.o.

Doelstellingen

Vaak genoemde

Het is niet alleen van belang om na te denken over jouw
motieven om een eigen bedrijf te beginnen. Ook belangrijk is wat je met het zelfstandig ondernemerschap uiteindelijk wilt bereiken. Wat zijn jouw doelstellingen?

 Ik wil een bepaald product of een dienst bieden omdat
ik graag in een bepaalde behoefte wil voorzien (ideële
doelstelling). Bijvoorbeeld milieuvriendelijke producten, buitenlandse specialiteiten, alternatieve gezondheidszorg, betaalbare kinderopvang.
 Ik heb een bepaalde manier van samenwerken voor ogen.

Jouw doelstellingen kunnen persoonlijk of zakelijk van aard
zijn, of een combinatie van deze twee. De persoonlijke en
zakelijke doelstellingen kunnen elkaar overlappen, maar ze
kunnen elkaar ook in de weg zitten. Ook veranderen de
doelstellingen in de loop van de tijd, wellicht moeten ze
regelmatig bijgesteld of aangepast worden.
Vaak genoemde zakelijke doelstellingen zijn:

Maak nu Hoofdstuk 1
De Ondernemer
Werkboek DHZ / Je Ondernemersplan

 Ik wil een winstgevend bedrijf opzetten.
 Ik wil een stabiel bedrijf opzetten, gericht op continuïteit.
 Ik wil een bedrijf opzetten dat na enige tijd een inkomen
oplevert voor meerdere personen.

STAP 1

persoonlijke doelstellingen zijn:
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Wat voor soort bedrijf wil je beginnen? Geef een korte omschrijving.

Moet jouw bedrijf worden ingeschreven in het Handelsregister?
ja / nee

Onder welke bedrijfsnaam wil je gaan werken en waar zal jouw bedrijf gevestigd zijn?
bedrijfsnaam:
adres:
postcode/plaats:

Is de bedrijfsnaam toegestaan volgens de handelsnaamwet?
ja / nee

Gelden voor jouw bedrijf diploma-eisen?
Ja / nee; zo ja, welke eisen?

Kan je voldoen aan de (diploma-)eisen?
ja / nee; zo ja, op grond van welke diploma's, verklaringen? Zo nee, hoe los je dit op?

Ga je je aansluiten bij een branche- of beroepsorganisatie? Zo ja welke en welke voordelen zie je?

Past jouw bedrijfspand in het geldend bestemmingsplan?
Ja / nee

Welke andere vergunningen zijn voor jou van toepassing?

V O O R B E E L D B E D R I J F
De wettelijke eisen
De meubels worden door de ondernemer
zelf ontworpen en vervaardigd. De verkoop zal plaatsvinden vanuit hetzelfde
pand.
Het Handelsregister
Het bedrijf moet worden ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van
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Koophandel. Een week voor de start zal
zal de ondernemer het bedrijf registreren bij de kvK.
De naam van het bedrijf
Het bedrijf zal worden ingeschreven onder de naam `Meubeldesign'. Er is van
te voren nagegaan bij de KvK of het
voeren van deze bedrijfsnaam problemen op kan leveren. Dit is niet zo.

De domeinnaam wordt ook meteen
geregistreerd.
De vestigingswet
Aan de vestiging van dit bedrijf worden
vanuit de vestigingswet geen specifieke
eisen gesteld.

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

De wettelijke eisen
Zelfstandig ondernemers krijgen te maken met veel wetten, regelingen en procedures. Hieronder wordt een aantal belangrijke zaken behandeld.

Het Handelsregister
Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel (KvK) is verplicht voor elke ondernemer. In dit
register wordt een aantal standaardgegevens van iedere
onderneming bijgehouden als: persoonlijke gegevens, vestigingsplaats, handelsnaam en rechtsvorm.
Het register is openbaar. Iedereen kan informeren met welke
gegevens jouw bedrijf is opgenomen. Omgekeerd kan jij het
register gebruiken om na te gaan of en hoe jouw leveranciers,
concurrenten en zakelijke klanten staan ingeschreven.
Indien van toepassing meldt de Kamer van Koophandel je na
inschrijving automatisch aan bij de Belastingdienst.

Handelsnaamwet
Bij de inschrijving controleert de Kamer van Koophandel of
de door jou gekozen bedrijfsnaam voldoet aan de eisen van
de Handelsnaamwet. Om zeker te zijn dat je jouw bedrijfsnaam zonder risico's kunt voeren, kan je de KvK een
handelsnaamonderzoek laten doen.

De vestigingswet
Wanneer je je inschrijft in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel, kan je te maken krijgen met de
vestigingswet. Hierin zijn regels opgenomen die ervoor
moeten zorgen dat onbevoegde ondernemers worden geweerd. Bij onrechtmatige vestiging kunnen ook je concurrenten bedrijfssluiting eisen, dit door een civiele procedure.

STAP 2

Een aantal branches uitgelicht
Horeca
Voor een horecabedrijf waar alcohol wordt geschonken moet
je een Drank- en Horecavergunning hebben. De gemeente
reguleert, houdt toezicht en handhaaft de Drank- en Horecawet. De ondernemer moet over het diploma Sociale Hygiëne
beschikken. Ook worden er eisen gesteld vanuit het bestemmingsplan, de brandveiligheid en milieu. De Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) stelt eisen aan inrichting
en hygiëne, en ziet toe op de naleving. Zie ook de website
van Koninklijke Horeca Nederland www.horeca.org
Zorgsector
Werk je als zelfstandige in de zorg? De volgende 13 beroepen
moeten zich registreren in het BIG-register: apotheker, arts,
bachelor medisch hulpverlener (tijdelijke registratie), fysiotherapeut, geregistreerd mondhygiënist (tijdelijke registratie), gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut,
tandarts, verpleegkundige en verloskundige.
Bouw
Hoewel niet verplicht, stelt een aantal grote opdrachtgevers
in de bouw eisen aan zijn personeel / de zzp-ers / onderaannemers. Ze moeten bijvoorbeeld het VCA-diploma hebben
(Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers), zie
https://www.vca.nl/opleidingen. Vanaf 1 april 2019 werken
bouwers en installateurs die zijn aangesloten bij de
Governance Code Veiligheid in de Bouw met de GPI, de
Generieke Poortinstructie.
De KvK heeft de eisen van een aantal specifieke branches
verder uitgewerkt, zie https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten/startsituaties/ Dit betreft o.m. de tattooshop; massagepraktijk; foodtruck; vlogger; online platform; winkel; horeca; catering-vanuit-huis; bakkerij; huiswerkbegeleiding en kinderopvang.
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Sterkte - zwakte analyse
Aansluitend bij pagina 5:
De sterkte - zwakte analyse heeft betrekking op jouw bedrijf. De meeste starters beginnen alleen, misschien met
een of enkele personeelsleden. Op basis van je opleiding, werk- en andere ervaringen. De uitslag van de e-scan, je
bedrijfsidee en de eerste marktoriëntatie kan je nu al in kaart brengen waar jij / jouw bedrijf sterk in is of juist
minder sterk, misschien wel zwak. En hoe belangrijk is dit voor het slagen? En ja, als dit belangrijk is hoe buit je
dan je sterktes optimaal uit en buig je je zwaktes om tot een sterkte of weet je je zwaktes te ontwijken?
In hoofdstuk 5 gaan we in op de kansen en bedreigingen. Tezamen met de sterkte - zwakte analyse kan je dan de
SWOT-analyse maken. Deze dient weer als basis voor de confrontatiematrix, zie de bijlage. Hiermee kan je je
marketingstrategie bepalen. Maar zover zijn we nog niet.

Zomerondernemers 2019 op bezoek Bij Kick van Hout / Oersoep

V O O R B E E L D B E D R I J F

Brancheorganisaties en
beroepsverenigingen
De ondernemer is lid van de Branchevereniging Meubelindustrie en Interieurbouw (CBMI). Bij deze brancheorganisatie zijn voornamelijk meubelmakers
en meubelstoffeerders aangesloten. Zij
behartigen de belangen en ondersteunen de ondernemers die hierbij aangesloten zijn. Ook is hij van plan lid te wor-
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den van BNO, de Beroepsvereniging
Nederlandse Ontwerpers, die ook de
belangen van haar leden behartigt, zowel individueel als voor de gehele
branche.
Het bestemmingsplan
De vestiging van het bedrijf is in overeenstemming met het bestemmingsplan. Dit is nagevraagd bij de gemeente.

Overige vergunningen
Een houtbewerkend bedrijf is in principe
vergunning plichtig op grond van de
Wet Milieubeheer (Wm).
De milieu-/omgevingsvergunning is aangevraagd bij de gemeente en goedgekeurd.

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

Vrijstelling diploma's
Een aantal titels is beschermd, bijvoorbeeld accountant of
meester in de rechten. Een aantal beroepen mag je alleen
uitvoeren als je het juiste diploma hebt. Check of je hieraan
voldoet in het diplomaregister. Voor een overzicht van alle
gereguleerde beroepen zie het Register Gereguleerde
Beroepen
Het kan zijn dat je niet 100% de juiste diploma's bezit
of dat je je diploma hebt gehaald in een ander land. Ook
is het mogelijk dat je langdurige ervaring als leidinggevende in jouw branche hebt maar geen diploma. In al
deze gevallen is het raadzaam om te overleggen met de
Kamer van Koophandel. Zij kunnen met jou bekijken of er,
op basis van jouw situatie, vrijstelling(en) te krijgen zijn
voor het halen van een diploma, of voor sommige
delen/vakken van het diploma. Voor buitenlandse
diploma's kunnen ze een officiële diploma vergelijking
aanvragen. Indien jouw diploma gelijkwaardig blijkt hoef
je het niet opnieuw te halen.

Vakbekwaamheid
De meeste vakbekwaamheidseisen die vereist werden vanuit
de vestigingswet zijn vervallen. Dit maakt het veel makkelijker
om een bedrijf te starten. Toch worden er vaak nog eisen
gesteld aan vakbekwaamheid en diploma's.
Bijvoorbeeld wanneer je jouw bedrijf als 'erkend' wilt laten
registreren bij een brancheorganisatie. Ook financiers kunnen
op dit gebied eisen stellen.
Daarnaast is het mogelijk dat bij het verlenen van vergunningen door de gemeente, bijvoorbeeld bij horecabedrijven, aanvullende eisen worden gesteld aan vakkennis.

Andere wetten, regelingen en
bepalingen
 In het gemeentelijk bestemmingsplan is het gebruik van
grond en gebouwen vastgelegd. In een gebouw met een
woonbestemming mag je niet zomaar een bedrijf beginnen.
Informeer vóórdat je een pand koopt of huurt altijd bij
(bijvoorbeeld) de afdeling Ruimtelijke Ordening van
jouw gemeente of de bestemming geschikt is voor jouw
plannen. Is dit niet het geval, dan kan je een wijziging
van het bestemmingsplan aanvragen. Bepaald geen
sinecure, en belanghebbenden kunnen hiertegen ook
nog bezwaar maken.

STAP 2

Tibbe & Torre van Viriflly, Drone-– en VR workshops
 Wanneer jouw bedrijf geluid, stank, trilling, gevaarlijke afvalstoffen, lucht- en/of bodemverontreiniging veroorzaakt
of kan veroorzaken, dan is het mogelijk dat je een Wmvergunning (Wet milieubeheer) nodig hebt. Voor verontreiniging van oppervlaktewater is een aparte vergunning
nodig, zie de Waterwet.
In sommige gevallen is alleen een melding voldoende, in
andere gevallen krijg je een vergunning met strikte
voorwaarden. Informeer bij je gemeente of provincie.
 Als je wilt verbouwen en iets aan de constructie van je
bedrijfspand moet doen, dan heb je vaak een bouwvergunning nodig. Informeer bij je gemeente.
 In de winkeltijdenwet zijn regels opgenomen over de tijden
dat een winkel open mag zijn. Informeer bij je gemeente.
 Als je muziek draait op voor publiek toegankelijke plaatsen, dan moet je daarvoor BUMA-rechten betalen. Je
moet zelf je bedrijf aanmelden bij de BUMA te
Hoofddorp.
Overige vergunningen
Dit overzicht met vergunningen en regelingen is niet volledig.
Je kan ook te maken krijgen met een vervoersvergunning,
standplaatsenvergunning, ventvergunning, terrasvergunning,
etc. Informeer daarom altijd bij de Kamer van Koophandel en
de afdeling Economische zaken van jouw gemeente, check
check double check..

Alles goed gelezen, gecheckt bij de KvK, de
gemeente en de provincie?
Maak dan Hoofdstuk 2
Wettelijke verplichtingen van het
Werkboek DHZ / Je Ondernemersplan.
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BTW / omzetbelasting

Word je voor de omzetbelasting als ondernemer beschouwd?
Check bij de Belastingdienst?
Heb je al een BTW nummer aangevraagd?
Onder welk(e) Btw-tarief/tarieven valt je bedrijf voor de
verkopen/omzet?
- 21%
- 9%
- 0%
vrijgesteld
bijzonder tarief, namelijk:
Welke Btw-tarieven gelden voor jouw inkopen en kosten?
Werk je volgens het factuurstelsel of het kasstelsel?
Denk je eraan om gebruik te maken van de Kleine
Ondernemers Regeling 2020, de KOR-2020?

Inkomstenbelasting
Ben je inkomstenbelastingplichtig?
Word je voor de inkomstenbelasting als zelfstandig ondernemer
beschouwd?
Kan je gebruik maken van:
- Zelfstandigenaftrek
- Startersaftrek
- MKB-vrijstelling
- Meewerkaftrek
- Fiscale oudedagsreserve (FOR)
- Investeringsaftrek

14
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De twee belangrijkste belastingen waar je als ondernemer mee
te maken krijgt, zijn:
 de BTW, ook wel omzetbelasting genoemd. BTW staat voor
Belasting Toegevoegde Waarde
 de inkomstenbelasting, vaak afgekort als IB.
Voor beide belastingsoorten is het van belang of de Belastingdienst jou als ondernemer ziet. De afdeling BTW van de
Belastingdienst beoordeelt dit anders dan de afdeling IB.
Als je concreet gaat starten moet je je aanmelden bij de
Belastingdienst. Het huidige belastingstelsel (boxenstelsel)
is ingegaan per 2001. Er loopt al jaren een discussie dat dit
nodig moet worden aangepast.

Omzetbelasting (BTW)

Btw-tarieven
Indien je BTW-plichtig bent, moet je een BTW-nummer aanvragen bij de Belastingdienst. Je moet rekening houden met
de verschillende tarieven die bij het heffen en betalen van de
BTW gelden.
 Algemeen tarief (21%). Hieronder vallen o.a. duurzame
producten, kleding, luxe levensmiddelen en de meeste
dienstverlening.
 Verlaagd tarief (9%). Dit geldt voor o.a. eerste levensbehoeften (eten, drinken), boeken, treinkaartjes en kunst.
 Nul-tarief (0%). Dit heeft vooral betrekking op import en
export.
 Vrijgestelde prestaties. Dit geldt o.a. bij diensten door
medici en bij beroepsonderwijs.
 In enkele gevallen gelden bijzondere tarieven.

Wat is Omzetbelasting?
Omzetbelasting is een algemene belasting die wordt geheven op binnenlands verbruik van goederen en diensten. De ondernemer verhoogt zijn prijs met het BTW percentage. De consument betaalt deze BTW. De ondernemer draagt deze af aan de Belastingdienst. BTWplichtig zijn staat los van het wel of niet hebben van winst of
zelfs maar van een winstoogmerk.
Of je BTW-plichtig bent en wat het tarief (percentage) is
dat je moet hanteren kan je navragen bij de Belastingdienst. Het is daarbij van belang dat je goed uitlegt wat
je precies gaat doen als ondernemer. Laat zo nodig de
afspraken schriftelijk vastleggen en bevestig ze zelf per
mail.

STAP 3

Informeer bij de Belastingdienst welk tarief voor jou van
toepassing is.
Waarover betaal je BTW?
Je moet BTW afdragen over jouw omzet. Wanneer je een
product of dienst levert, bereken je BTW door aan jouw afnemer. De door jou van deze afnemer ontvangen BTW moet
je vervolgens afdragen aan de Belastingdienst. Wanneer je
zelf producten of diensten afneemt (inkopen, kosten en
investeringen), berekent jouw leverancier BTW door aan
jou. Deze door jou betaalde BTW is de zogenaamde
voorbelasting. Deze voorbelasting kan je aftrekken van
het bedrag dat je aan BTW hebt ontvangen van je
afnemers. Het verschil tussen de af te dragen BTW en de
voorbelasting is het BTW saldo. Dit BTW saldo draag je
af aan de Belastingdienst. Een negatief saldo kan je
terugvragen.
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Indien je in aanmerking komt voor investeringsaftrek:

- Wat is jouw totale investeringsbedrag in het komende jaar?

- In welke bedrijfsmiddelen wordt geïnvesteerd?

- Hoe hoog is het percentage van de investeringsaftrek?

Heffingskortingen
Welke heffingskortingen zijn voor jou van toepassing?
Voor welk bedrag:
Inkomstenbelasting
Hoeveel inkomstenbelasting moet je over je winst afdragen?
- geschatte nettowinst
- totaal ondernemersaftrek
- belastbaar inkomen
- belastingbedrag
totaal heffingskortingen

Resteert te betalen inkomstenbelasting:

Vennootschapsbelasting
Valt jouw bedrijf onder de vennootschapsbelasting?

Loonbelasting
Heeft jouw bedrijf te maken met loonbelasting?

Overige belastingen / retributies
Welke overige belastingen en retributies gelden voor jouw bedrijf?
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Het verschil tussen het 0%-tarief en de vrijgestelde
prestatie is dat je bij het 0%-tarief de door jou betaalde
BTW (voorbelasting) kunt terugvragen, terwijl dit bij
vrijgestelde prestaties niet mogelijk is.
De BTW is een belasting op aangifte. Je geeft zelf aan op
het aangifteformulier hoeveel BTW je moet afdragen of
kunt terugkrijgen. Gemiddeld een maal in de 5 tot 7 jaar
controleert de Belastingdienst jouw administratie, en kijkt
of je de aangiftes op de juiste manier hebt gedaan.
Meestal doe je eens per kwartaal Btw-aangifte (grote bedrijven eens per maand, hele kleine bedrijven eens per jaar).
Elke 3 maanden moet de boekhouding dus helemaal bijgewerkt zijn.

Factuurstelsel en kasstelsel
De Belastingdienst kent twee systemen van Btw-afdracht: het
factuurstelsel en het kasstelsel.
Meestal is het factuurstelsel van toepassing. Hierbij geldt
het principe dat je BTW verschuldigd bent op het moment
dat je een factuur uitreikt/verstuurt. Als je (vrijwel)
uitsluitend contant aan particulieren levert, mag je kiezen
voor het kasstelsel. Hier geldt dat je BTW verschuldigd
bent op het moment van de werkelijke ontvangst van het
geld.
De Kleine Ondernemersregeling 2020
KOR 2020
Is je omzet minder dan €20.000,- per jaar dan kan je in
aanmerking komen voor de KOR 2020. Dit betekent:
minder administratieve lasten, maar pas op, je krijgt de
BTW van je uitgaven ook niet meer terug!

STAP 3

Rosa Ambrosius van Lutherie Ambrosisus

Inkomstenbelasting (IB)
Als ondernemer in een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap, de
natuurlijke personen, zie stap 4, heb je te maken met de
inkomstenbelasting. Deze belasting wordt geheven in box 1
van het belastingstelsel.
In deze box worden inkomsten uit loondienst, inkomsten uit
winsten en inkomsten uit de eigen woning belast. In box 2
gaat het om inkomsten uit aanmerkelijk belang en in box 3
om inkomsten uit sparen en beleggen. Belangrijk principe is
dat tussen boxen onderling niet verrekend mag worden.
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Belastingtarieven 2021 IB en premie Zvw
Inkomsten Belasting & premies volksverzekeringen
In Nederland hebben we zogenaamde progressieve belastingen, dat wil zeggen hoe meer je
verdient, des te meer inkomstenbelastingbelasting je moet betalen. Het ziet er als volgt uit

IB tarieven jaar 2021
Schijf
1
2

Vanaf
€1,€68.508,-

Tot en met
€68.507,-

IB tarief
37,10%
49,5%

Oftewel als je belastbaar inkomen lager dan €68.508,- is dan betaal je 37,35%
inkomstenbelasting & premies volksverzekeringen. Er boven 49,5%.
Voor de uitsplitsing inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen zie ‘Belangrijkste Belastingwijzigingen’ van de Belastingdienst. Voor uitgebreide en up to date fiscale informatie voor het
kleinbedrijf, zie het Handboek Ondernemen van de Belastingdienst.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet Zvw 2021
Naast de Inkomstenbelasting moet je ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering betalen (naast je maandelijkse premie voor de zorgverzekering), deze bedraagt 5,75%
over het bruto inkomen en maximaal over €58.311,-.
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Wanneer ben je ondernemer voor de
inkomstenbelasting?
Dit is belangrijk omdat je alleen voor de ondernemersaftrekposten (zie hierna) in aanmerking komt als je ook ‘echt
ondernemer’ bent volgens de definitie van de Belastingdienst.
Volgens artikel 3.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is
een ondernemer "De belastingplichtige voor rekening van wie
een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt
verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming."
De ondernemer moet voldoen aan het urencriterium. Dat wil
zeggen dat de ondernemer tenminste 1.225 uur per jaar aan
de onderneming besteedt. Hieronder vallen alle werkzaamheden, dus niet alleen de tijd die direct aan klanten wordt
besteed, maar ook de indirecte uren (organisatie, PR etc).
De zelfstandigheid moet aantoonbaar zijn, deze blijkt onder
meer uit:
 het ontbreken van een gezagsverhouding met de opdrachtgever
 het hebben van meerdere opdrachtgevers per jaar
 het voeren van een eigen boekhouding en het lopen van
financieel risico
 het jezelf presenteren als zelfstandige, bijvoorbeeld door je
website, visitekaartjes, briefpapier en brochures.
Deze punten zijn vooral van belang voor freelancers. Het
risico bestaat dat hun werkzaamheden worden opgevat
als een fictief loondienstverband. Als dat zo is, kan het
vervelende financiële gevolgen hebben voor de opdrachtgever en de freelancer. Laat je bij twijfel op dit punt goed
voorlichten door de Belastingdienst, een belastingadviseur
of een bedrijfsadviseur.
Ondernemersaftrekposten
Onderstaande aftrekposten kunnen van toepassing zijn als
je door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien.
Check ook de Belastingdienst www.Belastingdienst.nl

4 Meewerkaftrek
Als je echtgenoot/partner minimaal 525 uur heeft meegewerkt zonder enige vergoeding is er een extra aftrekpost.
Indien beide partners daadwerkelijk samen de onderneming
drijven en een gelijkwaardige inbreng hebben is het waarschijnlijk verstandiger om een man-vrouw firma op te richten.
5 Fiscale oudedagsreserve
De fiscus geeft de mogelijkheid om een deel van de winst
te reserveren voor een zelf op te bouwen pensioen. Deze
reservering wordt nu niet belast, maar wel na pensionering.
De gedachte is dat dan een lager percentage zal gelden. De
reservering moet vanaf 2001 op de balans worden vermeld.
Overleg met een belasting- of pensioenadviseur in hoeverre
deze reservering verstandig is.
6 Investeringsaftrek
Uitgaven onder de €450,- komen niet in aanmerking voor
de investeringsaftrek.
Onder investeren wordt verstaan: de aanschaf of verbetering
van bedrijfsmiddelen of het maken van voortbrengingskosten,
ingeval je het productiemiddel zelf maakt in jouw bedrijf.
Niet op alle investeringen is investeringsaftrek mogelijk.
De aftrek geldt bijvoorbeeld niet bij aankoop van grond,
woonhuizen, personenauto's, vergunningen, goodwill en
bij leveringen door verwanten en/of door bedrijven waarin
jouw aandeel te groot is.
Als je het bedrijfsmiddel binnen vijf jaar vervreemdt, bijvoorbeeld verkoopt, ruilt of onttrekt aan de onderneming, dan
krijg je te maken met de desinvesteringsbijtelling. Een deel
van je belastingvoordeel (door investeringsaftrek) moet je nu
weer, navenant niet gebruik, terug betalen.

7 Verliescompensatie
Wanneer je in een jaar een negatief inkomen hebt, mag
je dit verlies compenseren met winsten uit maximaal drie
voorgaande jaren. Wanneer dit niet (volledig) mogelijk is,
mogen alle ondernemingsverliezen onbeperkt gecompenseerd worden met winsten van nog komende jaren.

1 Zelfstandigenaftrek
De hoogte van deze aftrek is afhankelijk van de winst. Indien
het bedrijf veel research doet is eventueel een verhoging van
de zelfstandigenaftrek mogelijk vanwege de aftrek voor Speur
en ontwikkelingswerk.
2 Startersaftrek
Deze extra aftrek is mogelijk als je in de laatste vijf jaar
één of meer jaren geen ondernemer was en niet meer
dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.
3 MKB -Vrijsteling
14% van de winst na starters-/zelfstandigenaftrek.

STAP 3
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Bedragen ondernemersaftrekposten, - algemene heffingskorting en - arbeidskorting

Belastbaar inkomen
Wat is je beklastbare inkomen?
Dit is je winst minus de aftrekposten. En winst = omzet -/- inkopen -/- kosten
Welke ondernemers aftrekposten heb je als ‘natuurlijk persoon’, d.w.z. je hebt een eenpersoonszaak of je bent lid
van een VOF of Maatschap. Je staat ingeschreven bij de KvK en bent aangemeld bij de Belastingdienst en je hebt
een ‘serieus’ bedrijf. Je werkt minimaal 1.225 uur per jaar in je bedrijf.
Fiscale faciliteiten ondernemers 2021
MKB vrijstelling

14% van de winst na aftrek zelfstandigen en startersaftrek

Startersaftrek (alleen 1e 3 jaar)

€2.123,-

Zelfstandigenaftrek

€6.670,- (max)

Fiscale Oudedags Reserve

Max 9,44% van de winst en max €9.395,-

Fiscale faciliteiten voor alle werkenden 2021
Naast aftrekposten die alleen voor de ondernemers, als hierboven genoemd, gelden. Zijn er ook nog
aftrekposten voor alle werkenden. Dit zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze
krijgen de ondernemers dus ook (bovenop de ondernemerskortingen).
Berekening Algemene Heffingskorting 2021
Belastbaar inkomen uit werk en woning
oftewel box 1

Algemene Heffingskorting

Hoger dan

Niet hoger dan

€0,00

€21.043,-

€2.837,-

€21.043,-

€68.507,-

€2.837 -/- ((5,977% x belastbaar inkomen uit werk/wonen) - /21.043,-)

€68.507,-

€0,00

Berekening Arbeidskorting 2021

Arbeidsinkomen
hoger dan

Arbeidsinkomen niet
hoger dan

Arbeidskorting

€0

€10.108,-

4,581% x arbeidsinkomen

€10.108,-

€ 21.835,-

€463 + 28,771% x (arbeidsinkomen - €10.108,-)

€ 21.8435,-

€35.652,-

€3.837 + 2,663% x (arbeidsinkomen - € 21.835,-)

€ 35.652,-

€105.736,-

€4.205,- -/- 6% x (arbeidsinkomen - € 35.652)

€105.736,-

-

€0
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Heffingskorting

Gemeentelijke belastingen en heffingen

Je berekent de inkomstenbelasting van de ondernemer over
de winst, minus de ondernemersaftrekposten die voor hem
/haar van toepassing zijn. Dit volgens de tarieven van box 1.

De bekendste gemeentelijke belasting waar je mee te maken krijgt is de onroerend zaakbelasting (OZB). Deze
wordt berekend naar de waarde van het onroerend goed.
Er is een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Wanneer
je een pand huurt, betaal je alleen het gebruikersdeel. Ook
zal je riool- en reinigingsrechten aan de gemeente moeten
afdragen.
Afhankelijk van het soort bedrijf en de ligging van het bedrijf kan je te maken krijgen met precariorechten (vergoeding voor uitrit, uithangbord); retributies voor terrasvergunning of het uitstallen van jouw producten op
straat; milieuheffingen (ook door de provincie); toeristenbelasting etc.

Nadat je op deze wijze hebt berekend welk belastingbedrag je zou moeten betalen mag je de in jouw situatie van
toepassing zijnde heffingskorting en arbeidskorting hier
nog vanaf trekken. Wat dan overblijft is wat je echt moet
betalen. Heb je een combinatie van inkomen uit een parttime baan, een uitkering en winst uit onderneming dan
worden de reeds ingehouden bedragen van de werkgever
en/of de uitkeringsinstantie verrekend met het te betalen bedrag. Voor een voorbeeldberekening zie de bijlage.

Overige belastingen
Vennootschapsbelasting (VPB)
De besloten vennootschap, de naamloze vennootschap, de
stichting en coöperatie hebben te maken met de vennootschapsbelasting. Het salaris van de directeur/groot-aandeelhouder maakt deel uit van de bedrijfskosten.
Loonbelasting
Wanneer je werknemers in loondienst hebt, ben je als werkgever verantwoordelijk voor de inhouding van loonbelasting
op het brutosalaris van de werknemer en voor de afdracht
hiervan aan de Belastingdienst.
Wanneer je bij de Belastingdienst gemeld hebt dat je personeel in dienst gaat nemen, krijg je een loonbelastingnummer, loonbelastingverklaringen, loonbelastingkaarten, en
tabellen voor de berekening en een handleiding.

STAP 3

Vul nu Hoofdstuk 3
Belastingen van het Werkboek DHZ /
Je Ondernemersplan in.
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Rechtsvorm
Welke rechtsvorm kies je bij de start van je bedrijf en waarom?

Wie is/zijn aansprakelijk?

Wanneer je samenwerkt met een partner, sluit je een overeenkomst af? Zo
ja, welke zaken zijn daarin geregeld?

V O O R B E E L D B E D R I J F
Rechtsvorm en personeel
Rechtsvorm
Er is gekozen voor de eenmanszaak. De
keuze voor deze rechtsvorm houdt in
dat de ondernemer geheel aansprakelijk
is met zijn privévermogen voor de schulden van zijn bedrijf. Verder betekent dit
dat het zakelijk vermogen opgeëist kan
22

worden door privé schuldeisers indien
de ondernemer zijn persoonlijke financiële verplichtingen niet nakomt.

Het lak- en spuitwerk (milieuvervuilend) aan de meubels zal door een
ander bedrijf uitgevoerd worden.

De ondernemer is van plan om te zijner
tijd personeel in dienst te nemen. Voorlopig zal hij alléén in het bedrijf werkzaam zijn.

Opstellen jaarrekening en de aangifte
inkomstenbelasting zullen door een
administratiekantoor worden gedaan.
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Rechtsvorm
De rechtsvorm is de juridische vorm waarmee je als bedrijf
naar buiten treedt. De keuze van de rechtsvorm wordt
onder meer bepaald door de manier van samenwerken met
mede-ondernemers, de gevolgen voor de belastingheffing,
het beschikbare startkapitaal en de mate waarin je risico
wilt lopen.
Je kan de rechtsvorm altijd wijzigen. Dit heeft meestal wel
fiscale gevolgen.
De rechtsvormen kunnen worden onderscheiden in:
 Natuurlijke personen: hieronder vallen de eenpersoonszaak, de vennootschap onder firma (VOF), de commanditaire vennootschap (CV) en de maatschap.
 Rechtspersonen: hieronder vallen de besloten vennootschap (BV), de naamloze vennootschap (NV), de stichting
en de (coöperatieve) vereniging.
Eenpersoonszaak
Bij de eenpersoonszaak ben jij als ondernemer het bedrijf.
Er is geen onderscheid tussen privé- en zakelijk vermogen.
Schuldeisers (privé en zakelijk) kunnen schulden volledig
verhalen op jouw privévermogen en op jouw zakelijk
vermogen. Ook op dat van jouw echtgenoot wanneer je in
gemeenschap van goederen bent getrouwd. Over de
behaalde nettowinst moet je inkomstenbelasting betalen.
Je inkomen moet je uit de nettowinst halen.
Een eenpersoonszaak kan natuurlijk, net als iedere andere
rechtsvorm, personeel in dienst hebben.
Maatschap
Dit is een samenwerkingsvorm van twee of meer personen,
de zogenaamde 'maten'. Maten treden in het algemeen niet
samen (niet onder één naam) naar buiten, maar blijven
zelfstandig. De samenwerking ligt vooral op het terrein van

STAP 4

het huren van een ruimte, samen secretariaat en dergelijke.
Deze vorm wordt veel gebruikt binnen de vrije
beroepsuitoefening. Voor de inkomstenbelasting wordt
iedere maat beschouwd als zelfstandig ondernemer. De
winst wordt, volgens een door de maten afgesproken
verdeelsleutel, verdeeld. Schuldeisers van de maatschap
kunnen elke maat aanspreken voor zijn/haar ingebrachte
deel in de maatschap. Daarnaast kunnen de maten ook
privé worden aangesproken, ieder voor een gelijk deel (bij
3 maten dus ieder voor 1/3 van de schuld). Voor de omzetbelasting en - als er personeel is - de loonbelasting is de
maatschap aansprakelijk. Verder geldt voor iedere maat
hetzelfde als bij de eenpersoonszaak.
Vennootschap onder Firma (VOF)
Ook deze rechtsvorm is een samenwerking van twee of
meer zelfstandig ondernemers. Hier voer je echter een
bedrijf onder gemeenschappelijke naam en voor gemeenschappelijke rekening. De vennoten zijn elk volledig
aansprakelijk voor de totale schulden van de vennootschap, ook met hun privévermogen. Net als bij de maatschap wordt elke vennoot gezien als zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ook hier is de vennootschap aansprakelijk voor de afdracht van de omzetbelasting en de loonbelasting.
Commanditaire Vennootschap (CV)
Deze vorm is eigenlijk een VOF, maar nu is er ook één of
zijn er meer geldschieters, die zich niet bezighouden met de
bedrijfsvoering (de stille vennoten). Zolang deze stille vennoten zich niet ‘bemoeien’ met de bedrijfsvoering, zijn ze
alleen aansprakelijk voor het bedrag waarmee zij deelnemen in de CV. De vennoten die zich wel bezig houden
met de bedrijfsvoering (de beherende vennoten) zijn net als
bij de VOF volledig aansprakelijk met het zakelijke - en privé
vermogen.
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Personeel

Neemt je personeel in dienst?
nee

ja

nog niet

Zo ja:
Heb je een arbeidscontract opgesteld?

Heb je de werknemer gemeld bij de Belastingdienst?

Heb je de werknemer gemeld bij de zorgverzekeraar?

Beschik je over een legitimatiebewijs van de werknemer?

Hoeveel nettosalaris ontvangt de werknemer?

Hoeveel brutosalaris ontvangt de werknemer?

Wat zijn voor de totale personeelskosten (brutoloon plus werkgeverslasten)?

Kan je in aanmerking komen voor subsidies voor personeel? Zo ja, licht dit toe.

Ga je werkzaamheden uitbesteden ? Zo ja, welke, aan wie, met welke afspraken?
- thuiswerkers
- freelancers
- andere bedrijven
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Besloten Vennootschap (BV)
Het vermogen wordt gevormd door aandelen die in besloten
kring in bezit zijn. Een ondernemer kan hierbij zowel directeur
als enig aandeelhouder zijn.
Bij de notaris moet een oprichtingsakte worden opgesteld,
waarin tevens de statuten staan. Verder moet je, sinds juli
2011, een 'verklaring van geen bezwaar' aanvragen bij het
Ministerie van Justitie.
Bij de oprichting mag je sinds 2012 zelf de hoogte van het
startkaptaal bepalen, daarvoor was het minimaal €18.000,-.
Het BV-vermogen is geheel afgescheiden van het privévermogen. De aansprakelijkheid ligt bij de BV en niet bij de
directeur en/of aandeelhouders, tenzij er sprake is van
wanbestuur.
De directeur van de BV is werknemer van zijn BV. Dit
betekent niet automatisch dat de directeur verzekerd is
voor de werknemersverzekeringen (werkeloosheid, ziekte
etc.). Dit is alleen mogelijk wanneer de directeur in een
'ondergeschikte' positie verkeert. Dat wil onder andere
zeggen dat de directeur, de echtgenoot en directe familieleden niet beschikken over 2/3 of meer van de aandelen
en ook dat de directeur tegen zijn wil kan worden
ontslagen.
Naamloze Vennootschap (NV)
Bij de NV zijn de aandelen vrij overdraagbaar en verhandelbaar op de beurs. Bij deze rechtspersoon moet je een
eigen vermogen hebben van minimaal €5,- miljoen.
Stichting
Bij de oprichting van een stichting zijn statuten noodzakelijk,
vastgelegd door de notaris. De notaris zorgt voor inschrijving
in het Stichtingenregister van de KvK. Een stichting heeft
een bestuur dat beslissingsbevoegd is. Voor het uitvoerend
werk kan de stichting personeel in dienst nemen. De
stichting kan ondernemersactiviteiten verrichten, zolang
deze passen binnen de doelstelling. De stichting heeft
doorgaans een ideëel doel en kan subsidies en donateurs
verwerven.
Vereniging
Een vereniging heeft leden, die een bestuur kiezen. De ledenraad heeft de zeggenschap. De vereniging mag geen
winstdoel hebben. Wel kan zij tot op zekere hoogte ondernemersactiviteiten verrichten, denk aan de sportvereniging met een eigen kantine. Inschrijving in het Verenigingsregister is verplicht.

Dat betekent dat zij zowel onder de sociale zekerheidswetten kunnen vallen en toch, gezamenlijk, zelfstandig
ondernemer zijn.
Op de volgende pagina een schematisch overzicht van enkele belangrijke verschillen tussen natuurlijke personen en
rechtspersonen.

Freelancen
Het begrip 'freelancen' heeft juridisch geen betekenis.
Wanneer opdrachten worden uitgevoerd en er is geen sprake
van een arbeidsovereenkomst, dan kan je jezelf freelancer
noemen. Iemand die zijn inkomsten grotendeels verdient als
freelancer, wordt meestal beschouwd als zelfstandig
ondernemer.
Voorwaarde is dat er tussen freelancer en opdrachtgever geen
gezagsverhouding bestaat en dat er meerdere opdrachtgevers
per jaar zijn. De freelancer moet dus daadwerkelijk als
'ondernemer' optreden.
Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan er sprake zijn van een 'fictieve dienstbetrekking'. Er ontstaat dan
alsnog een arbeidsovereenkomst. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen achteraf aangeslagen worden voor de
afdracht van sociale verzekeringspremies en loonbelasting.

Samenwerkingscontract
Wanneer je als ondernemer gaat samenwerken, bijvoorbeeld in de vorm van een VOF of een maatschap, is een
samenwerkingscontract van groot belang. Eventueel kan je
het contract deponeren bij een notaris, al is dit niet verplicht.
Het is verstandig om minimaal de volgende zaken op te nemen
in het samenwerkingscontract: naam van de onderneming,
namen van de partners, plaats van de vestiging, duur van de
overeenkomst, doel van de onderneming, verdeling van winst
of verlies, arbeidstijden, inbreng van geld en goederen,
beëindiging en uittreding, mogelijke concurrentiebedingen,
wijze van besluitvorming, verzekering van partners, hoe om
te gaan met eventuele geschillen. Er bestaan goede
standaardcontracten. Verstandig is om deze standaardcontracten door een deskundige (jurist) te laten beoordelen en zo
nodig te laten aanpassen.

Coöperatieve Vereniging
Deze vereniging heeft aangesloten leden en een bestuur.
Het doel van de vereniging kan zijn: voorzien in de materiële behoefte van de leden. Dat betekent dat de coöperatieve vereniging winst kan maken en verdelen onder de
leden. De leden zijn zowel medewerker als eigenaar.
STAP 4
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Verschillen natuurlijke- en rechtspersonen

Rechtspersonen

Natuurlijke personen


de ondernemer is persoonlijk aansprakelijk



de juridische vorm is aansprakelijk



ook het privévermogen van de ondernemer telt mee





de ondernemer haalt zijn inkomen uit de nettowinst

bij wanbestuur kan de bestuurder of aandeelhouder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden



over de winst wordt inkomstenbelasting betaald, de
ondernemer moet zich particulier verzekeren



alle medewerkers, ook de ondernemer, ontvangen salaris



over de winst wordt vennootschapsbelasting betaald



alle medewerkers vallen onder de werknemersverzekeringen
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Personeel

Subsidies voor personeel

Als je het werk niet (meer) alleen aan kan, kan je samen
werken met andere ondernemers (Zzp-ers) of flexpersoneel in dienst nemen (uitzendbureau /payroll-bedrijf).
Als je verwacht dat het blijvend drukker wordt, dan is
het voor de kwaliteit en continuïteit verstandig om eigen
personeel in dienst te nemen. Naast ondernemer ben je
dan ook werkgever. Het is een groot verschil of je alleen
een zaak draait of dat je personeel in dienst neemt. Nu
wordt het echt een organisatie en moet je aan veel
verplichtingen voldoen, als :

Wanneer je als werkgever (langdurig) werklozen en/of arbeidsongeschikten in dienst neemt, kan je in aanmerking
komen voor subsidie. Check het Banenplan uit 2013 van de
rijksoverheid (voor mensen met een arbeidsbeperking) en het
UWV voor mogelijkheden binnen de WW, WIA, WAO, WAZ,
Wajong en Ziektewet.

1 Het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Doe dat altijd
schriftelijk. Vermeld worden: de namen van de werknemer en werkgever, de datum van indiensttreding, de
functie en het soort werk, de werktijden en -uren, de
proeftijd, de opzegtermijn, de vakantiedagen en het bruto
salaris. Ook wordt opgenomen of het contract voor
bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd afgesloten wordt.
Informeer bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid of voor jouw bedrijfstak een collectieve
arbeidsovereenkomst (CAO) geldt. Als dit het geval is,
mag je hiervan bij de individuele arbeidsovereenkomst
met een werknemer niet afwijken.
2 Je bent als werkgever verplicht om de identiteit van jouw
werknemer te verifiëren en een kopie van het identificatiebewijs bij je administratie te bewaren.
3 Melding bij de Belastingdienst waar de loonbelasting en
premies werknemersverzekeringen worden afgedragen.
Plus inkomensafhankelijke deel zorgverzekering.

Risico in dienst nemen personeel
Om te groeien heb je personeel nodig, in menig land kennen
ze uitdrukkingen als ‘het ergste wat je je vijand kan
toewensen is personeel’. Niet heel aardig maar er zal vast
wel ergens een waarheid in zitten. Voor je personeel in
dienst neemt overdenk dan ook de risico’s (ziekte / arbeidsongeschiktheid/niet voldoen). En hoe deze af te dekken
(tijdelijke contracten/in dienst nemen via pay roll /verzekeringen afsluiten). Overleg eerste met je boekhouder of
accountant of een specialist. Sowieso om ook de loonadministratie meteen goed op te zetten.
Uitbesteden werkzaamheden
Bij startende bedrijven komt het vaak voor dat een deel
van het werk wordt uitbesteed aan andere personen of
aan andere bedrijven. Let hierbij goed op de volgende
punten:
 Vrijwilligers kan je - deels een onbelaste - onkostenvergoeding geven.
 Wanneer je een opdracht geeft aan een ander (eenpersoons) bedrijf of aan een freelancer, geldt eveneens dat je
moet opletten dat niet onbedoeld een arbeidsovereenkomst ontstaat.

4 Het UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
zorgt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen,
zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. In dit
kader kan je dus als werkgever met het UWV te maken
krijgen.
5 Melding bij de Zorgverzekeraar. Je kan een gunstige
collectieve zorgverzekering afsluiten voor je personeel. Sinds 2006 valt iedereen onder de Zorgverzekeringswet.
6 Salarisbetaling. Je moet de werknemer op de afgesproken
tijdstippen salaris betalen. Je bent verplicht een salarisspecificatie te geven. Voor de loonadministratie kan je
het best een gespecialiseerd bureau inschakelen.

STAP 4

Vul nu Hoofdstuk 4
Rechtsvorm en Personeel van het
Werkboek DHZ / Je Ondernemersplan in.
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Product
Beschrijf welke producten en/of diensten je gaat aanbieden.

Markt
Beschrijf aan welke doelgroepen in de markt je jouw producten en/of diensten wilt aanbieden.

V O O R B E E L D B E D R I J F
Product en markt
Het product
Het hoofdaanbod van `Meubeldesign'
bestaat uit de volgende producten:
eetkamertafels en -stoelen, zitkamerstoelen, kasten zowel voor de zit- als de
slaapkamer en salontafels.
De meubels worden vervaardigd van
hout, nagenoeg alle houtsoorten kunnen
geleverd worden.
De zitmeubels worden grotendeels gestoffeerd aangeboden.
De klant kan kiezen uit meubels die door
de ondernemer zelf ontworpen zijn.
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Daarnaast bestaat voor de klant de mogelijkheid om een eigen basisontwerp
door het bedrijf te laten vervaardigen.

en social media zal er geprobeerd worden om ook klanten van buiten de regio
aan te trekken.

De markt
De klanten zullen particulieren zijn met
een voorkeur voor exclusiviteit en design.
Gezien de prijsstelling zullen het personen zijn met een bovenmodaal inkomen.
In eerste instantie richt het bedrijf zich op
klanten uit de regio. De rest van Nederland wordt echter niet uit het oog
verloren. Door middel van advertenties in
een landelijk blad voor binnenhuisarchitectuur en interieurinrichting, website en

Naast bovenstaand aanbod vervaardigt
de ondernemer op kleinere schaal prototypes in opdracht van andere meubelontwerpers.

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

Het bepalen van de Product - Markt - Combinatie (PMC) is de
basis voor je commerciële plan. Je gaat een keuze maken
welke producten of diensten je wilt aanbieden (product) en
aan wie je deze producten en diensten wilt gaan verkopen
(markt).
De Product – Markt - Combinatie moet marktgericht zijn.
Je richt je op de wensen en behoeften van de potentiële
klant. Klanten kunnen vele redenen (motieven) hebben
om een product aan te schaffen of gebruik te maken van
jouw dienstverlening. En om dat juist bij jou te willen
doen. Je moet je dus goed kunnen verplaatsen in de
wensen en de koopmotieven van de klant.

Het product
Welk product of welke dienst wil je gaan verkopen? Wat is je
aanbod?
Het aanbod bestaat meestal niet uit één enkel product of een
enkele dienst. Een kaartenwinkel verkoopt bijvoorbeeld niet
alleen kaarten, maar ook posters en lijsten. Een automatiseringsadviseur geeft adviezen, maar ontwikkelt daarnaast
bijvoorbeeld ook programmatuur. Belangrijk is dat binnen het
totale aanbod een goede samenhang aanwezig is. Zo wordt
een klant gestimuleerd om niet alleen het ene product te
kopen, maar ook het andere.

Workshop Proef Ondernemen met Business Model Canvas

STAP 5
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Product – Markt – Combinatie in schema
Geef aan welk deel van jouw aanbod bestemd is voor welke doelgroep

Markten
Producten/diensten

Bedrijfsformule (max. 10 woorden):
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Shardey & Choanou van Taj Sieraden Amsterdam

Wanneer je hetzelfde aanbod hebt als grotere en reeds
gevestigde aanbieders, dan heeft de klant geen reden om
speciaal naar jou te komen. Je moet je plek op de markt
nog veroveren. Je moet je dus onderscheiden, je moet een
uniek verkoopargument hebben, oftewel USP Unique Selling
Proposition. Jouw persoonlijke kwaliteiten en vakbekwaamheid spelen daarbij een grote rol. Je kan je onderscheiden
door een specialisatie, door je creativiteit of inventiviteit, of
door je persoonlijke benadering, ze (je netwerk) gunnen het
jou. En je geeft ook nog eens extra service!
De markt
Aan wie wil je je product/dienst verkopen?
Ten eerste kan je je aanbod niet aan iedereen verkopen.
Je bent beperkt doordat je een beperkte capaciteit hebt,
doordat je slechts een bepaalde regio kan bedienen etc.
Daarnaast zal niet iedereen interesse hebben in jouw aanbod. Je kan je inspanningen daarom het beste richten op
één of meer afgebakende groepen afnemers voor wie
jouw aanbod interessant kan zijn, de zogenaamde doelgroepen. Segmenteren dus!
Een doelgroep kan omschreven worden in termen van:
 Leeftijd, woongebied, geslacht, nationaliteit, burgerlijke
staat, gezinssituatie.
 Stijl van leven (lifestyle), sociale klasse, inkomen.
 En bij bedrijven: bedrijven in specifieke branches of
bepaalde (afdelingen van) overheidsinstellingen.

STAP 5

Een doelgroep moet beschikken over voldoende koopkracht
en een koopmotief hebben. Daarnaast moet de groep voldoende groot zijn, en moet er een manier zijn waarop je de
groep kunt bereiken, denk aan social media kanalen, je
netwerk etc.
Product-Markt-Combinatie
Wanneer je je aanbod en doelgroepen bepaald hebt, kan je
het product-marktschema invullen. Zie voorgaande pagina.
Hier geef je per aanbod(categorie) aan op welke doelgroep
je je richt.
Bedrijfsformule
Probeer tenslotte je commerciële formule samen te vatten
in één zin van ongeveer tien woorden. Hieruit moet blijken
wat je aanbiedt en waarin je uniek bent.

Vul nu Hoofdstuk 5
Product en Markt van het
Werkboek DHZ / Je Ondernemersplan in.
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De branche
Beschrijf je branche n.a.v. je marktonderzoek.

Kansen en bedreigingen
Welke externe factoren kunnen voor jou kansen of bedreigingen opleveren?

Volg de DESTEP-methode, zie volgende pagina.

SWOT- analyse

Op basis van de sterkte- zwakte analyse van hoofdstuk 1 en de kansen en bedreigingen
die je hier in beeld hebt gebracht kan je de SWOT-analyse opstellen. SWOT staat voor
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. De SWOT-analyse is weer de basis
voor de confrontatiematrix waarmee je straks je markering strategie bepaalt.
Zie ook de bijlage.

V O O R B E E L D B E D R I J F
Marktonderzoek
De branche
De meubelindustrie kent sinds 2018 weer
een behoorlijke omzetgroei. Door verdere individualisering van de consumentenwensen is er een sterkere fragmentatie van de markt. De consument hecht
veel waarde aan een eigen stijl en sfeer
in de woning. Voor de meubelbranche
heeft dit het gevolg dat er kleinere series
worden gevraagd die gepersonaliseerd,
op maat, worden afgewerkt. Binnen
deze segmentatie is het aannemelijk
dat er ook meer ruimte is voor kleinere

32

en gespecialiseerde meubelmakers. Ook
de sector interieurbouw ziet een stijging
van de omzet met 10% vanaf 2017.
Deze stijging wordt mede veroorzaak
door de snellere vervanging van bedrijfsinterieurs. Bedrijven willen zich sterker
profileren, en doen dat mede door
ervoor te zorgen dat hun interieur up-todate is. Dat geldt zeker ook voor
dienstverlenende bedrijven, de afzet aan
deze branches is sterk toegenomen.
Bronnen:
Branchevereniging
voor
Interieurbouw
en
Meubelindustrie
(CBM), Rabobank Cijfers & Trends en
CBS.

Kansen en bedreigingen

Kansen voor meubeldesign zijn:
- Het toenemende aantal huishoudens
met een bovenmodaal inkomen.
- De groeiende vraag naar exclusiviteit
en design-producten voor de woning,
de klant wil zich onderscheiden.
- De toenemende vraag naar 'eerlijke',
natuurlijke materialen zoals hout.
Bedreigingen voor het bedrijf zijn:
- De import van relatief goedkoop namaak design uit het Verre Oosten.
- Het toenemend aantal concurrenten.

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

Om te slagen als ondernemer moet je zoveel mogelijk te
weten komen over de markt waarop je je gaat begeven.
Dit doe je door middel van een marktonderzoek. Je begint
je marktonderzoek met het bepalen wat je precies wilt weten.
Op welke vragen wil je antwoord hebben? Vervolgens onderzoek je waar je deze informatie vandaan kunt halen.
Je kan het beste beginnen met deskresearch. Dit is het verzamelen van reeds bestaande informatie, bijvoorbeeld op
internet.
Wanneer de deskresearch in jouw geval niet voldoende informatie oplevert, kan je vervolgens field-research doen.
Hierbij ga je zelf actief op zoek naar nieuwe informatie,
bijvoorbeeld door het houden van een (online) enquête onder
je potentiële klanten, dit is primair onderzoek.
Jouw marktonderzoek moet informatie opleveren over de
branche in het algemeen, over de (potentiële) klanten, de
concurrentie en de leveranciers.

De branche
Bij het onderzoek naar de branche wil je minimaal antwoord
hebben op de volgende vragen:
 Zijn er veel aanbieders?
 Hoe ligt het prijsniveau?
 Is er sprake van stijgende of dalende omzetten/winsten?
 Zijn er regelingen, wettelijk of anderszins, die het ondernemen in de branche stimuleren of beperken?
 Welke kengetallen zijn bekend over deze markt als: gemiddelde omzet per werknemer, gemiddelde omzet per m2
verkoopvloeroppervlak en gemiddelde besteding per
product. Je brancheorganisatie of beroepsorganisatie is de
eerste bron waar je te rade gaat.

Voorbeelden zijn de vergrijzing van de bevolking, veranderingen op technologisch gebied, verandering van de koopkracht/rentestand.
Deze ontwikkelingen kunnen voor jouw bedrijf een bedreiging
vormen, maar kunnen ook kansen scheppen.

De klant
De doelgroepen waarop je je wilt richten, ga je nu nader
onderzoeken en beschrijven.
Richt je je zowel op particulieren (B2C) als op bedrijven (B2B)
dan worden het twee marktonderzoeken, dit omdat de informatiebronnen en de benaderingswijze van deze twee doelgroepen totaal verschillend zijn.
Doelgroep particulieren
Een aantal eigenschappen van jouw doelgroep(en) is interessant om te weten, als: leeftijd, geslacht, gezinsgrootte,
opleiding, inkomen, interesses, werk, woongebied, vrijetijdsbesteding, lidmaatschap op bladen of kranten, social
media gedrag, inkomensbesteding, wensen en behoeften.
Wanneer dit bekend is kan je bepalen wat de koopmotieven
van jouw klanten (kunnen) zijn, en weet je op welke wijze,
via welke communicatiekanalen, de doelgroep(en) bereikbaar is/zijn.
Doelgroep bedrijven/organisaties
Je onderzoekt en beschrijft deze groep in termen van: soort
bedrijf/organisatie, grootte, aantal personeelsleden (fte),
werkgebied/regio, omzet, gegevens over huidige leveranciers,
(niet) tevredenheid over de huidige leveranciers, doelgroep
van het bedrijf/de organisatie etc.

Ook inzicht in het toekomstperspectief van de branche is
belangrijk. Vooral omdat er een aantal zaken is waarop je
als ondernemer nauwelijks invloed zal hebben (externe
factoren). Denk hierbij aan ontwikkelingen op demografisch, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en
politiek gebied. De zogenaamde destep-check

STAP 6
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Concurrentiematrix

+ mijn bedrijf is beter dan dat van de concurrent
++ mijn bedrijf is veel beter
+/- mijn bedrijf is gelijkwaardig aan dat van mijn concullega
- mijn bedrijf is minder goed dan dat van de concurrent
-- mijn bedrijf is veel minder
? geen informatie over mijn concurrent op dit onderdeel

Concurrent
Criteria

Naam 1

Naam 2

Naam 3

Naam 4

Ruime keuze in aanbod
Kwaliteit aanbod
Specialistisch aanbod
Locatie / bereikbaarheid bedrijf
Goede Service
Scherpe Prijs
Snelle levertijd
Goede garantie
Naamsbekendheid / netwerk
Vakbekwaam
Andere USP:

V O O R B E E L D B E D R I J F
De Klant
De klant van Meubeldesign (B2C) hecht
veel waarde aan de inrichting van het
interieur en is bereid te investeren in
een uniek meubelstuk. De klant zal dus
over een inkomen moeten beschikken
dat minimaal modaal is.
Tweeverdieners zullen zorgen voor een
belangrijk deel van de omzet.
De meubels hebben een moderne uitstraling. Naar verwachting zal de leeftijd
van de doelgroep liggen tussen de 25 en
50 jaar. Volgens gegevens van de afdeling statistiek van de gemeente zijn er in
het verzorgingsgebied in de regio circa
40.000 potentiële klanten.
De ondernemer heeft in zijn directe omgeving ervaren dat er onder ontwerpers
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(B2B) een grote behoefte bestaat om de
door hen ontworpen meubels te laten
vervaardigen.
Veel collega-ontwerpers hebben niet de
kennis en de vakbekwaamheid om een
dergelijk ontwerp uit te voeren.
Daarnaast beschikken ze in veel gevallen
niet over de benodigde gereedschappen
en machines.
Meubeldesign biedt aan deze groep de
mogelijkheid om van een ontwerp een
prototype te laten maken.
De concurrenten
In een straal van 20 kilometer van het
bedrijf zijn 4 bedrijven gevestigd die aangemerkt kunnen worden als directe concurrenten. De namen en adressen zijn
opgevraagd bij de Kamer van Koophandel

en afkomstig van internet. Het grote
verschil tussen Meubeldesign en de
concurrent is dat de klant bij Meubeldesign een zelf gemaakt ontwerp kan
laten uitvoeren.
Minpunt ten opzichte van de concurrent,
is dat er nog nauwelijks naamsbekendheid is.
De inkoopmarkt
De materialen worden ingekocht bij een
groothandel. De materialen kunnen desgewenst bezorgd worden.
Het uitbestede werk, voornamelijk spuiten lakwerk, vindt plaats bij een dichtbij
gelegen schildersbedrijf. De ondernemer
dient zelf voor het transport te zorgen.

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

De concurrenten
Een concurrent is een bedrijf dat in dezelfde of een soortgelijke
behoefte voorziet als jouw aanbod.
Ga na wie je concurrenten zijn en beschrijf deze aan de
hand van de volgende punten: doelgroep, aanbod en assortiment, service en garantie, kwaliteit, imago, sterke en
zwakke punten, specialisme, vestigingsplaats, uitstraling
pand, leveranciers, personeel, etc.
Wanneer je de gegevens hebt verzameld over de klant en
de concurrent, dan weet je ook waar je zelf staat. Je positioneert jouw bedrijf in de markt. Je weet nu welke plek je
inneemt naast je concurrenten, en wat de verschillen zijn.
Waarin is jouw aanbod sterker dan dat van je concurrent?
Of waarin is het juist minder sterk? Bedenk ook wat de
verschillen zijn tussen jouw doelgroep en de doelgroep van
je concurrenten. Deze informatie is ook van belang voor je
SWOT-analyse.

Leveranciers
Wanneer je handelsproducten verkoopt, is het natuurlijk
van groot belang waar jij op jouw beurt deze producten
inkoopt. De prijs- en kwaliteitsverschillen tussen leveranciers kunnen groot zijn. Het is belangrijk dat je eerst onderzoekt welke leverancier het beste aan jouw wensen
tegemoet kan komen vóór je je keuze maakt.
Aandacht voor de keuze van je leveranciers is niet alleen
van belang bij het inkopen van handelsproducten, maar ook
voor de keuze van de producten en diensten die je eigen
organisatie nodig heeft. Aan wie besteed je je drukwerk uit,
wie schakel je in voor de fabricage van een door jou
ontworpen product, enzovoort.

Informatie verzamelen
Voor informatie over branche, klanten, concurrenten en
leveranciers kan je terecht bij onder andere de volgende
bedrijven/organisaties. Wanneer je informatie verwerkt in jouw
ondernemingsplan, vermeld dan altijd de bron.
Waar vind je betrouwbare informatie? Enkele bronnen:

Dhr. Sahin
Openbare bibliotheken en mediacentra van universiteiten,
Hbo-opleidingen en andere kennisinstellingen.
Europa, rijk, provincie en gemeente, diverse afdelingen. Vraag
of zoek meteen naar de afdeling Onderzoek en Statistiek.
Ook kan je vaak veel informatie halen uit vakbladen, kranten,
tijdschriften e.d.
Naast het raadplegen van bestaande informatie kan je ook zelf
op zoek gaan naar antwoorden (field research). Je kan dit
doen door te praten met ondernemers die direct of
zijdelings met de branche te maken hebben. Je kan ook informatie opvragen bij (mogelijke) concurrenten, of kennis
verzamelen bij het bezoeken van beurzen en congressen.
Over potentiële klanten kom je veel te weten wanneer je zelf
een onderzoek doet, of laat doen, in de vorm van een (online)
enquête. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.
Onderzoek laten doen is voor de meeste starters te duur, maar
misschien kan je mooi aansluiten bij een leeropdracht voor
studenten.

Met stip op een: je eigen branche- of beroepsorganisatie
Rabobank
ABN AMRO
ING
Branche-informatie

Maak hoofdstuk 6 Marketing
van het Werkboek DHZ / Je
Ondernemersplan.

Handelsregister
CBS
Panteia
Locatiescan

STAP 6
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Marketingdoelstelling
Wat wil je met je marketingaanpak bereiken? Wat is je marketingstrategie? Zie ook de bijlage confrontatiematrix.

Product
Welke specifieke producten/diensten ga je aanbieden, oftewel wat is je assortiment?
Voeg eventueel een lijst toe.
Wat is de kwaliteit?
Welke extra’s bied je?

Prijs
Welke prijzen ga je hanteren?

Op welke manier heb je je verkoopprijs bepaald?

Welke andere prijsbeslissingen heb je genomen?
Als kortingen, betaling in termijnen e.d.
Zijn jouw prijzen hoger of lager dan die van de concurrent?

Zijn er standaardtarieven of adviesprijzen?
Ga je werken met algemene leveringsvoorwaarden? Zo ja, hoe kom je daaraan?

V O O R B E E L D B E D R I J F

Marketing
Marketingdoelstelling
Meubeldesign werkt aan een imago dat
exclusiviteit en vakmanschap uitstraalt.
De klant moet weten dat er zo veel mogelijk aan zijn wensen tegemoet gekomen kan worden, en dat maatwerk en
service vanzelfsprekend zijn.
Het product
De klant kan kiezen uit een bestaand assortiment meubels, maar kan ook zelf
een ontwerp aanleveren dat voor hem in
de werkplaats gemaakt wordt.
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Elk meubelstuk is uniek, dat wil zeggen
dat de klant de garantie krijgt dat er geen
tweede exemplaar van gemaakt zal worden.
Er kan een keuze gemaakt worden uit
vrijwel alle houtsoorten. Ook kan de klant
kiezen uit tientallen verschillende bekledingstoffen van bijzonder goede kwaliteit.
De garantietermijn van de meubels is 5
jaar, van de stoffen 2 jaar. De levertijd
van de meubels die in opdracht worden
gemaakt zal circa 8 weken zijn. De meubelen uit voorraad zijn direct leverbaar.

Als extra service wordt de mogelijkheid
geboden om een meubelstuk uit de aanwezige voorraad een week `op zicht'
thuis te krijgen. Indien een klant hiervan
gebruik wil maken is dit geheel vrijblijvend. Indien de klant besluit om niet tot
aankoop over te gaan, worden de transportkosten in rekening gebracht. De
eventuele ontstane schade aan de meubelen is voor rekening van de klant.

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

Het leveren van een goede dienst of een goed product alleen is nog geen garantie voor een succesvol bedrijf.
Allereerst moet je ervoor zorgen dat de klant weet dat je
bedrijf bestaat, vervolgens moet de klant interesse krijgen
om jouw product of dienst te kopen. Hoe je van plan bent
dit te gaan aanpakken, geef je aan in je marketingplan.
Marketing is jezelf verkopen, waarbij je zoveel als mogelijk
tegemoet moet komen aan de koopwensen en -behoeften
van de klant. Op basis van je marktonderzoek weet je
inmiddels wie je (potentiële) klanten zijn en heb je inzicht
in hun wensen. Ook weet je hoe je klanten te bereiken,
hoe ze communiceren. Al deze informatie ga je nu vertalen
in een concrete marketingaanpak.
Marketing is binnen een bedrijf een continu proces. Je zult
dus doorlopend alert moeten zijn op veranderingen.

Marketingdoelstelling
Je begint het marketingplan met het formuleren van een
marketingdoelstelling. Wat wil je met je marketingaanpak
bereiken?
Een doelstelling kan zijn, binnen een bepaalde periode
voldoende naamsbekendheid opbouwen. Of het realiseren van
een gewenst marktaandeel of een bepaalde omzet.
Je marketingplan moet SMART, zijn dat wil zeggen:
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Een voorbeeld: ik wil de eerste 6 maanden (tijd)
minimaal 6 tafels (meetbaar) verkopen die op maat zijn
gemaakt en tezamen minimaal €10.000,- omzet opleveren.
Dit laatste is voor jou acceptabel, specifiek en meetbaar.
En natuurlijk: realistisch, te doen dus, ook qua capaciteit.

Marketingmix
De marketingmix bestaat uit de instrumenten waarmee
het marketingbeleid kan worden uitgevoerd. Een
hulpmiddel als checklist zijn de vijf marketing-P's:






Uiteraard moet je er voor zorgen dat de verschillende P's
onderling op elkaar afgestemd zijn. Bijvoorbeeld: een exclusief
product (product) wordt verkocht in een winkel met een luxe
uitstraling (plaats) voor een hoge prijs (prijs). De klant kan
rekenen op een persoonlijke benadering (promotie) door ter
zake kundig personeel (personeel).
De vijf marketing-P's worden hierna per instrument behandeld.
Ad 1 Product
Over je product of dienst moet je verschillende beslissingen
nemen. Welke kwaliteit, welke service, welk assortiment,
welke verpakking, etc. Het gaat hierbij niet alleen om het
product zelf, maar ook om de meerwaarde die je als
ondernemer aan het product toevoegt. De meerwaarde is
vaak dát wat je onderscheidt van je concurrenten. Het
effect dat de aanschaf van het product met zich meebrengt
is voor de klant vaak belangrijker dan het product zelf. In
een restaurant worden niet alleen maaltijden en drank verkocht, maar vooral ‘sfeer’, ‘beleving’. Een kapper knipt niet
alleen haren, maar verkoopt ook een modebeeld, imago.
Ad 2 Prijs
De hoogte van de prijzen of uurtarieven die je gaat hanteren,
hangen onder meer af van de volgende factoren:
 De productbeslissingen die je hebt genomen.
 De prijzen of tarieven van de concurrent.
 De voorgeschreven prijzen of tarieven, bijvoorbeeld door de
leverancier, brancheorganisaties of de overheid.
 De inkoopprijs van het product, of de inkoopprijs van de
materialen wanneer je het product zelf maakt.
 De gewenste winstmarge.
 De prijs die de klant gewend is te betalen of bereid is te
betalen.

Product
Prijs
Plaats
Persoon
Promotie
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Plaats
Beschrijf je vestigingsplaats in termen van grootte, omgeving,
bereikbaarheid per auto / openbaar vervoer, parkeermogelijkheden etc.

Is het pand gehuurd of gekocht? voor welke prijs?

Zijn er eventueel uitbreidingsmogelijkheden?

Motiveer de keuze voor de locatie.

Geef aan hoe de distributie van/naar je bedrijf en van/naar je klanten is geregeld.

Check ook de locatiescan, zie Locatiescan

Persoon
Beschrijf jezelf als marketinginstrument in termen van sociale vaardigheden, ben je goed
in afspraken en beloftes nakomen, persoonlijk/zakelijk, attent, kleding e.d.

Wat verlang je op dit gebied van je personeel, hoe instrueer en train je ze?

V O O R B E E L D B E D R I J F

Plaats
De ondernemer heeft een pand gehuurd
aan de rand van het citycentrum. De publiekstrekkers, de grote warenhuizen,
liggen op circa 5 minuten loopafstand.
De straat ligt in een autovrij gebied.
Leveranciers kunnen tot 12:00 uur bestellingen per auto afleveren.
De werkplaats/winkel is zowel met het
openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar. Parkeergelegenheid is er voldoende.
In de straat waar het bedrijf gevestigd
is, bevinden zich meer exclusieve, kleinschalige en ambachtelijke bedrijven. De
werkplaats en het verkoopgedeelte bevinden zich voor een deel in dezelfde
ruimte. De passant kan vanaf de straat
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de meubelmaker aan het werk zien. De
werkzaamheden die voor stof-, stanken geluidsoverlast zorgen vinden plaats
in een afgescheiden ruimte achterin de
zaak, hier is voldoende afzuiging. Het
interieur heeft een functionele en
exclusieve uitstraling. De inventaris is
door de ondernemer zelf ontworpen en
vervaardigd. Er wordt voornamelijk met
hout gewerkt.
Het totale vloeroppervlak bedraagt 100
m2. Hiervan wordt 75 m2 gebuikt als
werkplaats/showroom. De huurprijs bedraagt €110,- per m2 ex BTW per jaar. De
meubels worden binnen Nederland gratis
bij de klant thuisbezorgd, ongeacht de
woonplaats van de klant.

De persoon
De persoonlijke aandacht voor de klant
staat hoog in het vaandel en hier zal dan
ook de benodigde tijd voor uitgetrokken
worden.
De klant moet er van overtuigd zijn dat
hij/zij te maken heeft met een vakman
die weet waar hij het over heeft, en die
zijn beloftes nakomt.
De ondernemer beschikt over voldoende
sociale vaardigheden. Door zijn huidige
werk als verkoper, heeft hij ondervonden dat het omgaan met mensen hem
bijzonder goed af gaat.

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

Behalve over de prijs zelf, neem je beslissingen over te
hanteren kortingen en aanbiedingen. Denk hierbij aan introductiekortingen, kortingen voor vaste of grote afnemers, of
voor bepaalde doelgroepen.
Startende ondernemers zijn nogal eens geneigd lage prijzen te hanteren om een plaats op de markt te veroveren.
Dit is niet altijd even verstandig. Veel klanten zal je
kwijtraken wanneer je na verloop van tijd je prijzen gaat
verhogen. Ook kan de klant de indruk krijgen dat het gaat
om een product of dienst van mindere kwaliteit, en dat kan
jouw geloofwaardigheid aantasten.

Offerte en algemene voorwaarden
Vaak is het goed om vooraf een offerte te maken. Je
omschrijft daarin je aanbod, de tijdsduur, tijdstip van
aanvang, prijs, al of niet uitgesplitst naar uurloon, materiaalkosten, en andere (meer)kosten. De wijze van betaling,
met verwijzing naar je algemene voorwaarden. Bij overeenkomst stuur je de factuur met je algemene voorwaarden en
een verwijzing naar de offerte.

Ad 3 Plaats
De keuze van de vestigingsplaats is voor bepaalde bedrijven
cruciaal, denk aan een winkel of horecazaak. Waar ben je
gevestigd of wil je je gaan vestigen en waarom? De keuze
is afhankelijk van het soort bedrijf. Als jouw klanten uit de
regio komen, is het van belang dat de locatie goed te
bereiken is per auto en openbaar vervoer. Dat er voldoende
parkeergelegenheid is. Wanneer je het moet hebben van
toevallige passanten, dan zal je bedrijf gevestigd moeten
zijn op een locatie waar voldoende (winkelend) publiek
langskomt, traffic dus.
Als je je klanten in jouw bedrijf ontvangt, is het van belang
dat de omgeving en de sfeer van het pand goed aansluiten bij
de verwachtingen van de klant en dus voldoende representatief zijn.
Dit laatste is niet relevant wanneer jij je klanten bezoekt. Je
kan dan veelal 'vanuit huis' werken. Je moet er wel voor
zorgen dat je altijd bereikbaar bent, bijvoorbeeld door middel
van je mobiele telefoon of nog chiquer een telefoonservice.

In de algemene voorwaarden staan de voorwaarden die
gelden voor alle overeenkomsten die je afsluit met je afnemers, als: levertijd, garantie, vooruitbetaling, wanneer
en hoe ontbinding van de overeenkomst. De meeste
branche- en beroepsorganisaties hebben standaard algemene voorwaarden opgesteld. Je kan deze overnemen en
zo nodig aanpassen. Als je zelf je algemene voorwaarden
opstelt, laat ze dan door een juridisch adviseur toetsen.

Kunstenaar Oussama Diab
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Promotie
Vermeld per item het budget dat je ervoor over hebt.
Zie ook de bijlage checklist promotie.

Presentatie
Inrichting vestigingsplaats, uitstraling, huisstijl e.d.

Kosten per jaar €

Persoonlijke verkoop
Op welke wijze houd je persoonlijk contact met je klanten?

kosten per jaar €

Public relations
Wat ga je aan pr doen?

kosten per jaar €

V O O R B E E L D B E D R I J F
De promotie
Een grafisch ontwerper heeft de opdracht gekregen om voor het bedrijf een
huisstijl en een logo te ontwerpen die terugkomen op het briefpapier, de nota's
en de visitekaartjes.
Ook op de etalageruit en op de bedrijfswagen zal het logo afgebeeld worden. Voor
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de ontwerp- en drukkosten is een bedrag
uitgetrokken van €2.500,-.
Meubeldesign zal adverteren in een regionaal dagblad (1 keer per maand) en in
een landelijk blad voor binnenhuisarchitectuur (1 keer per kwartaal). Hiervoor
wordt een bedrag van €3.000,- per jaar
opgenomen.

Er zal een adressenbestand van (potentiële) klanten opgebouwd worden
die middels een nieuwsbrief/mailchimp
op de hoogte gesteld worden van
nieuwe ontwerpen en collecties. De
kosten hiervoor zullen naar schatting
€1.200,- per jaar gaan bedragen. De
totale promotiekosten bedragen dit
jaar dus €6.700,-

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

Ad 4 Persoon
In de meeste beginnende en kleine bedrijven werkt de ondernemer alleen of met een kleine personele bezetting. De
ondernemer zelf bepaalt voor een groot deel de uitstraling
van het bedrijf. Jij bént tenslotte het bedrijf. Jouw presentatie naar de klanten toe is erg belangrijk. Je moet zelf als
persoon passen bij hetgeen je jouw bedrijf en jouw
product wilt laten uitstralen.
Aandachtspunten hierbij zijn: vakkennis, sociale vaardigheden, uiterlijk, interesse voor de klant etc.
Wanneer je personeel in dienst hebt, moeten zij ook aan
deze criteria voldoen.
Ad 5 Promotie
Onder promotie wordt hier verstaan: alles wat je onderneemt
ter bevordering van de verkopen. Doel is ‘naamsbekendheid
bij de doelgroep vergroten’, de klant op de hoogte brengen
van je aanbod en, last but not least, de klant overhalen tot
aankoop. Tip, volg het AIDA-model (uit 1925): Attention (de
klant moet weten dat je er bent); Interest (nu moet de klant
interesse krijgen); Desire (en verlangen naar je product) &
Action (en ja ja : kopen!). Middelen hierbij zijn:

5.1 Presentatie
Je hebt eerder beslissingen genomen over het imago van je
bedrijf en over dat van je product of dienst. Hier ga je nu
aangeven hoe je ervoor gaat zorgen dat dit imago verkregen
wordt.

Hoe ga je je bedrijfsruimte inrichten? Welke sfeer wil je dat
de inrichting uitstraalt? Denk aan: verlichting, muziek,
planten, netheid, enz.
De presentatie heeft ook betrekking op jezelf, bijvoorbeeld
je kleding, op je vervoermiddel, een luxe auto of een
bestelbus? Je briefpapier, visitekaartjes en uithangbord etc.
etc. zijn je presentatie.
Zorg ervoor dat je met je - consequent doorgevoerde huisstijl
- direct herkenbaar bent voor je (potentiële) klant.

5.2 Persoonlijke verkoop
Kies bewust je persoonlijke verkoopmethode. Alle manieren
waarop jij en je personeel direct met je klant communiceren,
vallen onder persoonlijke verkoop. Denk aan het verstrekken
van informatie in een winkel of aan telefonische verkoop.
Probeer het persoonlijke contact te ondersteunen door bijvoorbeeld gebruik te maken van demonstratiemateriaal en
visitekaartjes.
Wanneer jouw product daar geschikt voor is, kan je deze
vorm van verkoop ook toepassen op netwerkbijeenkomsten, beurzen en dergelijke.
5.3 Public Relations (PR)
Dit zijn alle activiteiten die je onderneemt om je bedrijf
positief onder de aandacht te brengen bij klanten, leveranciers en andere voor jouw bedrijf relevante personen en
organisaties. Als onderdeel van je pr-beleid kan je een
leuke en nuttige gadget als relatiegeschenk geven.

Ichrak Abassi DJ Icha
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Gratis publiciteit
Hoe ga je proberen gratis publiciteit te krijgen en bij welke gelegenheden?
Denk ook aan guerillamarketing.

Reclame
Wat ga je aan actieve reclame doen m.b.t. adverteren, mailings e.d.,
op welke plaatsen of in welke media?

kosten per jaar €

Mond tot mond reclame
Op welke wijze ga je mond tot mond reclame stimuleren?
Denk aan netwerkbijeenkomsten.

Social Media
Welke social media kanalen ga je inzetten?
Wat wordt je strategie hierin?

kosten per jaar €

Promotie
- presentatie
- persoonlijke verkoop
- public relations
- reclame
- mond tot mond reclame
- social media

Kosten presentatie totaal
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Het sponsoren van de plaatselijke sportvereniging kan
onderdeel van je pr-beleid zijn. Voorwaarde om een goed prbeleid te kunnen voeren is een adressenbestand van je
klanten en van overige voor jouw bedrijf belangrijke
instanties en personen. Big data avant la lettre. Zoek naar
een manier om deze adressen te verzamelen en up-to-date
te houden, ook goed voor de nieuwsbrief.

5.4 Gratis publiciteit
Bij bijzondere activiteiten - de opening van de zaak, een
jubileum of zelf opgezette activiteiten – kan je de redactie
van een krant of tijdschrift hierop attenderen. Soms neemt
de redactie een door jouw geschreven persbericht (gedeeltelijk) over, soms komt een journalist zelf kijken om
een artikel te schrijven.
5.5 Reclame
Je kan op veel verschillende manieren reclame maken. Denk
aan advertenties in (plaatselijke) kranten of tijdschriften, een
reclameboodschap via bioscoop of televisie, het drukken en
verspreiden van folders, displays in de winkel, billboards en
posters. Dit zijn vormen van onpersoonlijke communicatie.
Als je je reclame persoonlijker en gerichter wilt maken kan je
denken aan geadresseerde reclamebrieven en mailings. Je
stuurt deze dan naar een geselecteerde groep potentiële
klanten. De adressen haal je uit je eigen adressenbestand
(netwerk), maar je kan ook adressenbestanden kopen bij
verschillende organisaties. Voor bedrijven onder meer bij de
Kamer van Koophandel en AdHoc Data.
Je zult voor je bedrijf moeten zoeken naar de meest effectieve reclamemiddelen. Adverteren in een landelijk dagblad heeft niet veel zin als je een buurtwinkel hebt.
Bovendien is het onbetaalbaar voor de kleine ondernemer.
Posters ophangen op locaties waar je doelgroep nooit komt,
is niet effectief. Verder moeten de verschillende reclameboodschappen goed op elkaar aansluiten. Uiteraard speelt
het budget dat je beschikbaar hebt voor reclame een grote
rol. Denk ook aan guerillamarketing.

Opening Brasserie te Zutphen

Een zeer effectieve en goedkope manier van reclame is
mond tot mond reclame. Weest je er altijd van bewust dat
het behouden van bestaande klanten zo mogelijk nog
belangrijker is dan het binnenhalen van nieuwe klanten. Leg
daarom klantenbestanden aan, doe iets extra's. Wanneer
de klant tevreden is over product en service, is de kans
groot dat jouw naam aan kennissen zal worden doorgegeven, geef je naamkaartje mee! Gratis ambassadeurs.
Belangrijk is ook dat klachten niet bij anderen terecht komen.
Sta daarom open voor kritiek op je product of dienstverlening
en handel een klacht zorgvuldig af.

5.6 Social media
Er zijn diverse kanalen, het mooie is dat je zelf de doelgroep
kan selecteren bij wie je je boodschap onder de aandacht wilt
brengen. Zo kan je bijvoorbeeld bij Facebook en Instagram
een selectie maken op basis van: woongebied, gender, leeftijd, interesses etc. Je krijgt ook een mooie terugkoppeling
van de kosten en de resultaten. Influencers kan je ook
inschakelen of zelf als blogger of vlogger optreden om je
boodschap te verspreiden.

Vul nu Hoofdstuk 7
Marktonderzoek van het Werkboek DHZ
Je Ondernemersplan in.
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Investeringsplan
1.

Vaste activa

Onroerend goed / bedrijfspand
Verbouwing
Inventaris en inrichting
Vervoermiddelen / bedrijfsauto
Machines en gereedschappen
ICT
Waarborgsommen
Goodwill
Totaal vaste activa
2.

Vlottende activa

Voorraden
Debiteuren
Voorfinanciering BTW van vaste activa
Totaal vlottende activa
3.

Liquide middelen

Totaal Kas / bank /giro
Totaal liquide middelen
4.

Aanloopkosten

Vooruitbetaalde (te betalen) kosten
Voorfinanciering levensonderhoud
Totaal aankoopkosten
Totaal onvoorzien / afronding
Totaal investeringen

V O O R B E E L D B E D R I J F
Investeren en financieren
Het inves t er ing s p la n
Om van start te kunnen gaan zijn de
volgende investeringen noodzakelijk:
 De inrichting van de winkel, vloerbedekking, verlichting etc.
 De inventaris is zelfgemaakt, deze
wordt opnemen tegen materiaalkosten.
 Er zal een waarborgsom van 3
maanden huur ex BTW, betaald
moeten worden. Dit komt neer op
€2.750, Diverse machines: deze worden
tweedehands aangeschaft.
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• Een bestelbus, deze is 2 jaar geleden aangeschaft, de dagwaarde is
€4.000, Voorraad gereed product, zelf gemaakt, alleen materiaalkosten.
 Een computer.
 Voorfinanciering BTW, aanschaf vaste activa.
 Voorraad materialen.
 Liquide middelen: kas en bank.
 Aanloopkosten: kosten grafisch ontwerper, inschrijving KvK, vooruit te

betalen, advertenties, verzekeringspremies, kosten voor de feestelijke opening en advieskosten accountant.
 Geld voor levensonderhoud voor een
periode van 3 maanden.
 Post onvoorzien: 10% van de investeringsbegroting.

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

Het investeringsplan
Het investeringsplan is een opsomming van geld en goederen die nodig zijn om het bedrijf te kunnen starten. Een
aantal bedragen zal je moeten schatten, andere bedragen
kan je invullen aan de hand van offertes en prijslijsten.
Wanneer je bedragen schat, zorg er dan voor dat je ruime
marges aanhoudt. Let ook op een ruime post 'onvoorzien'.
Je komt in een lastige positie wanneer na de start blijkt dat
je een te laag krediet hebt aangevraagd.
Je neemt zowel de nog aan te schaffen goederen op, tegen
nieuwwaarde/aanschafwaarde, als de goederen die je privé
inbrengt, tegen dagwaarde.
1 Vaste activa
Dit zijn de goederen die langer dan een jaar in het bedrijf
blijven en die per stuk meer dan €450,- kosten. Hier wordt op
afgeschreven. Neem voor de vaste activa de aanschafwaarde
exclusief BTW op, deze BTW komt bij de vlottende activa, zie
hierna. Vaste activa zijn:

Onroerend goed: de koopprijs van het bedrijfspand.
verbouwing: de verbouwingskosten van het pand.

Inventaris en inrichting: de totale bedrijfs- of winkelinrichting van tafels, stoelen, tot kasten, en opbergrekken.
Vervoermiddelen: de auto als deze tot het zakelijk vermogen wordt gerekend (dus niet privé).
Machines en gereedschappen: prijzen opnemen op basis
van offertes, aankoopprijs of dagwaarde.
Waarborgsommen: waarborgsommen krijg je later weer
terug, bijvoorbeeld de huurwaarborg, maar je bent het
geld nu wel voor langere tijd kwijt.

STAP 8

Goodwill: het bedrag dat je betaalt voor bijvoorbeeld de
winst, goede naam of een bestaand klantenbestand wanneer
je een bedrijf overneemt.
2 Vlottende activa
Middelen die binnen een jaar in contant geld omgezet kunnen
worden. Vlottende activa zijn:

Voorraden: de (inkoop)waarde van de te verkopen voorraad, halffabricaten of grondstoffen. Let hierbij op de omloopsnelheid. Als de omloopsnelheid in jouw branche 4 is,
dan betekent dit dat je (gemiddeld) in één jaar 4 keer de
hele voorraad verkoopt. In sommige branches is de
omloopsnelheid zeer hoog (warme bakker), bij anderen
laag (juwelier).
De omloopsnelheid van de voorraad is van belang voor
het bepalen van de minimaal noodzakelijke voorraad.
Koop je voorraden niet te groot en niet te klein in. Te
kleine voorraden veroorzaken 'nee' verkopen, te grote
voorraden lopen het risico van bederf of uit-de-moderaken. Ook zijn grote voorraden kostbaar omdat je er geld
hebt ingestoken (renteverlies) en omdat je opslagkosten
zult moeten maken.
Onderhanden werk: de waarde van aan klanten geleverd
maar nog niet gefactureerd werk. Dit komt bij een nog te
starten bedrijf niet voor.
Debiteuren: het bedrag dat je na de start moet voorschieten
omdat je klanten niet direct betalen. Dit bedrag wordt
berekend door de geschatte jaaromzet te delen door 52, en
dat bedrag te vermenigvuldigen met het aantal weken dat
een factuur gemiddeld openstaat. Als je bijna uitsluitend
contant verkoopt hoef je bij deze post niets in te vullen.
Voorfinanciering BTW vaste activa: het nog te betalen of
reeds betaalde Btw-bedrag over de vaste activa. Dit bedrag
krijgt je binnen een paar maanden terug van de Belastingdienst, maar je moet het wel voorfinancieren.
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Financieringsplan
1.

Eigen vermogen/garantievermogen

1.1 Eigen inbreng goederen (dagwaarde)
Vervoermiddel/auto
Inventaris
Machines/gereedschappen
Voorraad producten
Overig eigen inbreng in goederen

1.2 Eigen inbreng in geld
Spaargeld
Vooruitbetaalde kosten
Familie-/achtergestelde lening
Totaal eigen vermogen/garantievermogen
2.

Vreemd vermogen

2.1 Kort Vreemd Vermogen KVV
Leverancierskrediet
Rekening courant
Vooruit ontvangen betalingen
Kortlopende (bank-) lening (1 jaar)
Overig KVV

2.2 Middellang Vreemd Vermogen MVV
Middellang bedrijfskrediet (> 1 jaar)
Bbz-krediet /UWV Starterskrediet
Overig MVV

2.3 Lang Vreemd vermogen LVV
Lang bedrijfskrediet (> 5 jaar)
Hypothecaire bedrijfslening
Totaal vreemd vermogen

Doorbetaling uitkering: WW-, Ziektewet-, WAO-,
WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering. Check het UWV.
En check de gemeente voor start vanuit
Participatiewet
Totaal Financiering

V O O R B E E L D B E D R I J F
Het financieringsplan
Er is een bedrag van €37.500,- nodig om
het bedrijf te kunnen starten. De ondernemer heeft €5.500,- gespaard. Dit
bedrag wil hij in het bedrijf stoppen.
Daarnaast is hij, privé, al in het bezit
van een bestelbus. De bus zal op naam
van het bedrijf gezet worden. De dagwaarde bedraagt €4.000,-.
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De totale eigen inbreng bedraagt dus
€5.500,- plus €4.000,- = €9.500,Een familielid wil hem €8.000,- lenen
tegen gunstige condities. De rente die hij
moet betalen bedraagt 1% en er hoeft
pas te worden afgelost zodra hier
voldoende financiële ruimte voor is.
De resterende kredietbehoefte van
€20.000,- zal geleend worden bij een

bank in de vorm van een middellang bedrijfskrediet. De rente bedraagt 7%, het
bedrag moet in 5 jaar afgelost worden. De
bank zal, bij de beoordeling van de kredietaanvraag, onder meer letten op de
verhouding garantievermogen/totaal vermogen.
Het garantievermogen bedraagt 47% van
het totale vermogen, dit is gunstig.

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

3 Liquide middelen
Dit is het geld waarover je direct kan beschikken (kas- of
banktegoed). Deze bedragen moeten zeker niet te laag
ingeschat worden, je moet onverwachte situaties het
hoofd kunnen bieden.

Mogelijk kan je van familie, vrienden of kennissen geld
lenen. Dit zijn 'achtergestelde' leningen. Dat wil zeggen
dat bijvoorbeeld bij een faillissement andere schuldeisers
als de Belastingdienst, de bank, en leveranciers, altijd
eerst aan de beurt zijn. De achtergestelde leningen plus
het eigen vermogen zijn tezamen het garantievermogen.
Een hoog eigen vermogen / garantievermogen is gunstig voor
het aantrekken van vreemd vermogen.

4 Aanloopkosten
Financiering met vreemd vermogen
Aanloopkosten zijn:
vooruitbetaalde kosten/vooruit te betalen kosten:
kosten die je moet maken voorafgaand aan de start van je
bedrijf en die niet vallen onder de uitgaven vaste of vlottende
activa, en die nog niet uit de omzet betaald kunnen worden.
Een deel van de aanloopkosten is eenmalig zoals bijvoorbeeld:
kosten marktonderzoek, notaris-, advieskosten, openingsfeest
en reclame. Ook kunnen er kosten onder aanloopkosten vallen
die normaliter exploitatiekosten zijn, maar bij de start vooraf
betaald moeten worden, zoals: inschrijving KvK, verzekeringen, de eerste huur. Deze kosten staan nu op de openingsbalans, ze worden aan het eind van het boekjaar ten laste van
de winst gebracht en verdwijnen dan van de balans.
Voorfinanciering levensonderhoud: ook zal je de eerste
maanden geld nodig hebben voor je privé huishouden. Daar
moet je iets voor achter de hand hebben. Immers, het
gebeurt maar zelden dat je meteen zoveel winst maakt dat je
meteen al voldoende privé kunt opnemen.
5 Onvoorzien
Neem voor onvoorziene uitgaven minimaal 10% op van het
totale investeringsbedrag. Als je alles hebt opgeteld is het
investeringsbedrag bekend. Dit bedrag heb je nodig om je
bedrijf te kunnen starten.

Wanneer je niet over voldoende eigen middelen beschikt, zal je
vreemd vermogen moeten aantrekken. Het vreemd vermogen
wordt onderverdeeld in kort vreemd vermogen en (middel)
lang vreemd vermogen.

Kort vreemd vermogen
KVV is vermogen dat beschikbaar is voor een periode
korter dan 1 jaar. Hieronder vallen onder andere:
 Leverancierskrediet: hiervan is sprake wanneer je je
leverancier niet direct hoeft te betalen. Hierbij maak je
afspraken over een betalingstermijn, bijvoorbeeld binnen
dertig dagen. Het kan gunstig zijn om zo snel mogelijk te
betalen omdat over leverancierskrediet meestal hoge rente
wordt berekend, en omdat je vaak een korting kan krijgen
als je snel betaalt, in de horeca is dit usance.
 Vooruit ontvangen betalingen: wanneer je klanten
je (deels) vooraf betalen.
 Rekening-courant krediet: dan mag je tot een bepaald
bedrag rood staan bij de bank. Over het bedrag dat je rood
staat moet je (een hoge) rente betalen. Deze kredietvorm
is geschikt voor de kortlopende financieringsbehoefte, denk
aan aanschaf voorraden.
 Kortlopende lening: je leent een bedrag bij de bank dat
je binnen een jaar moet aflossen.

(Middel)lang vreemd vermogen
Voor een deel heb je de investeringen al betaald door
inbreng eigen geld en goederen. Mogelijk heb je nog wat
eigen geld over voor andere investeringen. Kom je nog
geld tekort dan zal je andere (externe) financieringsbronnen moeten zoeken.

Financiering met eigen middelen

MVV is vermogen dat je aantrekt voor een periode langer
dan 1 jaar. Hieronder vallen onder andere:
 Middellang bedrijfskrediet: een lening die je afsluit bij
de bank. Deze lening is geschikt voor financiering van
bedrijfsmiddelen die ook ongeveer deze periode meegaan. Je kan dan het jaarlijkse 'afschrijvingsbedrag'
gebruiken voor aflossing van de lening. Als het bedrijfsmiddel is afgeschreven, is ook de lening afgelost.
 Bbz-krediet: een lening die wordt verstrekt door de
gemeente in het kader van het (landelijk) Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen.
 Starterskrediet UWV, bijvoorbeeld als je start vanuit de
WW-, Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering

Dit betreft de goederen die je zelf privé inbrengt plus het geld
dat je zelf in het bedrijf inbrengt. Dit is het eigen vermogen.

LVV, Lang bedrijfskrediet: deze lening loopt langer dan vijf
of tien jaar, bijvoorbeeld een hypotheek op onroerend goed.

Het financieringsplan
In het financieringsplan geef je aan uit welke bronnen
je het benodigde geld voor de investeringen verwacht.
Er wordt een onderscheid gemaakt in financiering met
eigen middelen en financiering met vreemd vermogen.

STAP 8
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Zekerheden
Welke zekerheden kan je de financier bieden?

Subsidies | Fondsen | Corona
Kan je aanspraak maken op subsidies/fondsen of regelingen in het kader van de corona-crisis?
Zo ja, welke?
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Financiering levensonderhoud kan plaatsvinden door tijdelijke
doorbetaling van WW-, Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of
WIA-uitkering door het UWV. Of ondersteuning levensonderhoud door de gemeente als je start vanuit de Participatiewet (dit sinds 2015, daarvoor was het de Wet werk en
bijstand Wwb) middels het Besluit bijstandsverlening
zelfstandigen, dit voor maximaal drie jaar. Deze ondersteuning is een aanvulling op je uitkering. Je bedrijfswinst
wordt verrekend tot maximaal het voorschot op deze
uitkering.

Zekerheden
Een financier zal pas bereid zijn krediet te verstrekken als
hij/zij vertrouwen heeft in jou en je ondernemersplan.
Daarnaast moet je voldoende zekerheden kunnen bieden
voor het geval er iets 'mis gaat'. De financier wil het risico
dat je de lening niet kan aflossen zo klein mogelijk houden.
Voorbeelden van zekerheden:
• Het vestigen van een hypotheek op onroerend goed. De
dekkingswaarde van onroerend goed wordt door de banken
met een veilige marge genomen van 60 á 70%. Dat
betekent dat je voor dat percentage van de taxatiewaarde
van je onroerend goed, een hypotheek kan krijgen.
• Borg- of garantstelling door particulieren. Je kan vragen of
een of meer personen borg willen staan voor jouw lening.
Wanneer je niet meer aan je verplichtingen kan voldoen,
nemen zij de schuld op zich. Hiervoor moet een
borgstellingsakte worden opgemaakt. De bank zal
natuurlijk absolute zekerheid willen hebben over de
betrouwbaarheid van de borgstellers.
• Borg- of garantstellingen door instanties. Er is een
aantal (overheids)instanties die een garantie aan de
bank kan geven, waarbij zij het risico van niet betalen op zich nemen. Om hiervoor in aanmerking te
komen moet je beschikken over een door hen goedgekeurd ondernemingsplan. Informatie hierover kan je
krijgen bij de overheid of een startersadviesinstantie.

Overleg met Elyas en Joep, winnaars Zomerondernemer 2019.

Overige financieringsmogelijkheden
subsidies | fondsen | corona

Openingsbalans

Er zijn vele subsidiemogelijkheden voor (startende) ondernemers, met name op het gebied van innovatie en milieu en
doelgroepgericht. Zowel op landelijk als op Europees niveau.
Zie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland In de creatieve
en maatschappelijk verantwoorde sector zijn er diverse
subsidies, zie het Fondsenboek (1.000 fondsen en subsidies).
Ook bij de provincie en gemeente zijn er diverse mogelijkheden voor subsidies. In het kader van de corona-crisis zijn
er diverse mogelijkheden voor ondersteuning: NOW, TOZO
en TVL zijn het meest bekend, maar er is veel meer. Niet
alleen het rijk, ook de provincie en je gemeente hebben vaak
diverse mogelijkheden om je door de crisis te helpen. Voor
de update zie SBRN

STAP 8

Beoordeling kredietaanvraag
Bij het verstrekken van een krediet let de financier vooral op:
- Beschik je over voldoende ondernemersvaardigheden?
- Is er daadwerkelijk en voldoende behoefte aan jouw
product?
- Is de begroting reëel en gebaseerd op offertes, prijslijsten,
etc.?
- Zijn er terugkoopverklaringen van leveranciers?
- Levert de investering voldoende rendement op?
- Hoeveel vermogen kan je zelf inbrengen? Banken hanteren
vaak de norm dat je minimaal één-derde van het te investeren bedrag zelf moet inbrengen.
- Welke zekerheden/garantstellingen heb je de bank te
bieden?
- Kan je met je liquide middelen tegenvallers op korte termijn
opvangen?

Een balans is een momentopname van je bezittingen en
schulden. Aan de activa zijde staan de bezittingen, in dezelfde
volgorde als bij het investeringsplan. Aan de passiva zijde
wordt vastgelegd op welke wijze de bezittingen gefinancierd
zijn, met eigen en/of vreemd vermogen. In de openingsbalans
staan de investeringsbegroting en het financieringsplan naast
elkaar.

Vul nu Hoofdstuk 8
Investeren en Financieren van het
Werkboek DHZ / Je Ondernemersplan in.
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Openingsbalans

investeren
vaste activa
gebouwen / verbouwing
inventaris / inrichting

financieren
Eigen Vermogen
goederen
geld

borg / goodwill
machines/gereedschap
ICT

totaal vaste activa

Totaal EV

0,00

vlottende activa
voorraad

Vreemd Vermogen
Bank

debiteuren

Starterskrediet

BTW investeringen
totaal vlottende activa
liquide middelen
kas/bank/giro

0,00

Totaal LV

0,00

Totaal MV

0,00

0,00

bank

totaal liquide middelen
Aanloopkosten

0,00

totaal aanloopkosten
RC
Onvoorzien/afronding

0,00

totaal onvoorz./afrond.
totaal

totaal KV
0,00
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Starterskrediet kort
0,00
0,00
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Openingsbalans voorbeeldbedrijf

investeren
vaste activa
inrichting/inventaris

2.300

financieren
Eigen Vermogen
bedrijfswagen

machines
gereedschap

4.000

5.500
1.300

geld
achtergestelde lening

5.500
8.000

bedrijfswagen

4.000

ICT | PC
waarborgsom huur

1.400
2.750

totaal vaste activa

450
6.000

voorfinanciering BTW

2.400

totaal vlottende activa

Vreemd Vermogen
Bank
Starterskrediet

Totaal LV

0,00

8.850,00

bank 20.000,00

1.100

totaal liquide middelen

1.100,00

Totaal MV
Aanloopkosten
vooruitbetaalde kosten
3 mnd. levensonderhoud

4.000
3.000

totaal aanloopkosten

20.000,00

RC
7.000,00

Starterskrediet kort
totaal KV

Onvoorzien/afronding

totaal onvoorz./afrond.
Totaal activa

STAP 8

17.500,00

17.250,00

vlottende activa
voorraad
voorraad gereed product

liquide middelen
kas/bank/giro

Totaal EV

0,00

3.300
3.300,00
37.500,00

Totaal passiva

37.500,00
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Kostenbegroting
1.

52
Brutowinstpercentage
voorbeeldbedrijf

Personeelskosten

Bruto bruto loonkosten
Er worden producten verkocht met twee
verschillende brutowinstpercentages te
weten 80% en 95%.
De ondernemer verwacht dat hij 90%
van de omzet haalt uit de verkoop van
eigen en door de klant ontworpen
meubels. De resterende 10% wordt
gehaald uit de fabricage van prototypes. Het gemiddelde brutowinstpercentage voor het bedrijf komt zo op
81,5%

Totaal personeelskosten
2.

Huisvestingskosten

Huur bedrijfspand
Gas, water en licht
Zakelijke (gemeentelijke) lasten
Verzekeringen / schoonmaak/ kleine invent.
Overige huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
3.

Vervoerskosten

Openbaar vervoer

K o s t e n b e g r ot i n g

Vergoeding auto privé: aantal km. x 0,19
Bedrijfsauto:

Huisvestingskosten

Brandstof

•

huur

Verzekering

•

gas/water/licht

•

klein onderhoud

500

•

onroerend zaakbelasting

250

inboedelverzekering

200

Wegenbelasting
Onderhoud / reparatie / APK / overig
Minus Privé Bijtelling
-/-

•

1.400

•
schoonmaakkosten
totaal

Totaal vervoerskosten
4.

€11.000

Algemene kosten

Telefoon / kabel/(onderhoud) ICT

Vervoerskosten

Drukwerk / postzegels / contributies

•

Bedrijfsverzekeringen:

dieselverbruik,
15.000 km

1:20

150
€13.500

€1.000

- Ziekte/arbeidsongeschiktheid

•

verzekering/belasting

- WA-bedrijven / beroepsaansprakelijkheid

•

onderhoud/reparaties 1.200

2.000

- overige verzekeringen

Totaal

€4.200

Accountantskosten / administratie/ kantoor
Vervolg kostenbegroting blz. 54

Overige algemene kosten
Totaal algemene kosten
Subtotaal kosten
Vervolg kostenbegroting blz. 54

V O O R B E E L D B E D R I J F
De exploitatiebegroting
Brutowinstpercentage
Het brutowinstpercentage van de meubels die Meubeldesign aan particulieren
verkoopt is niet zo eenvoudig vast te stellen. De brancheorganisatie geeft hieromtrent geen uitsluitsel. De ondernemer
gaat uit van een gemiddeld brutowinstpercentage van 81,5%. Dit percentage is
gebaseerd op een aantal calculaties die
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hij heeft maakt. Hij heeft per product het
aantal gewerkte uren (directe uren)
opgeteld. Daarnaast heeft hij berekend
hoe hoog de inkoopkosten per meubelstuk zijn. De inkoopkosten zijn de som
van de materiaalkosten en kosten uitbesteed werk. De inkoopkosten zijn,
volgens zijn berekening, 20% van de
verkoopprijs

Het brutowinstpercentage van de opdrachten die hij uitvoert voor collegaontwerpers ligt hoger, aangezien zijn
opdrachtgevers in dit geval zelf voor de
aanlevering van de materialen en het
uitbestede werk zorgen. Hij schat het
brutowinstpercentage hier op 95%.

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

In de exploitatiebegroting geef je de door jou verwachte
omzet, inkopen, kosten en winst aan.
De exploitatiebegroting bestaat uit de volgende bestanddelen:
omzet
inkopen -/bruto winst
bedrijfskosten -/netto winst

Omzet
De omzet is het totaal van de verkopen (inkomsten).

Inkopen
Onder ‘inkopen' wordt verstaan: de inkoopwaarde van de
omzet. De hoogte van de inkopen is direct afhankelijk van de
omzet, en daarmee een vast percentage van de omzet.
Inkopen zijn onder meer: handelsgoederen, halfproducten,
grondstoffen, materialen en ingekochte diensten van derden.
Wanneer je goederen inkoopt en weer doorverkoopt, is
duidelijk hoe hoog de inkopen zijn. Wanneer je zelf producten
maakt, kan je de hoogte van de inkopen bepalen door te
berekenen hoe hoog de inkoopprijs per product is aan
halffabricaten, grondstoffen en materialen.

Voorbeeld:
Wanneer je meubelmaker bent, neem je, als inkoopwaarde
van de omzet, de inkoopprijs van het hout en de overige
verwerkte materialen. Ook wanneer je een gedeelte van de
productie uitbesteed aan derden, hoort dit bij de inkoopwaarde.
Wanneer je juridisch advies geeft, heb je over het algemeen nauwelijks inkopen, tenzij je diensten van derden
inkoopt.

Bruto winst
Bruto winst is de omzet minus de inkoopwaarde van de omzet.
Het brutowinstbedrag kan worden uitgedrukt in een percentage van de omzet. Een brutowinstpercentage van 45%
betekent dat van elke €100,- omzet, er €55,- bestemd is voor
inkoop. €45,= (45% van €100,-) is dus de brutowinst voor dit
bedrijf.
Voor veel branches zijn gemiddelde brutowinstpercentages
bekend. Als dit niet het geval is in jouw situatie, kan je zelf
berekenen hoe hoog dat percentage is.
Voorbeelden van gemiddelde brutowinstpercentages:

Groothandel
groente en fruit ...........................................................
hout ..........................................................................
sportartikelen ..............................................................

16
22
24

Detailhandel
groente en fruit ...........................................................
levensmiddelen ...........................................................
bovenkleding ..............................................................

31
21
36

Ambachten
stukadoors .................................................................
schilders ...................................................................
loodgieters .................................................................

73
70
55

Horeca
restaurant ..................................................................
snackbar ....................................................................
café ...........................................................................

66
50
62

Dienstverlening
boekhoudbureau ........................................................
computerdienstverlening .............................................
schoonmaakbedrijf .....................................................

98
65
87
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Vervolg - van blz. 52 kostenbegroting

5. Afschrijvingskosten

Vervolg - van blz. 52 - kostenbegroting voorbeeldbedrijf

Algemene kosten
600
550

Inventaris

Telefoon
porti, fotokopieën
contributies/
abonnementen

Machines/gereedschap

WA-verzekering bedrijf

400

ICT

A d m inis t ra tie ka n toor
administratiekosten
Totaal

Gebouwen

Auto

450
1 .200
250
€3.450

Goodwill
Overige afschrijvingen

Afschrijvingskosten

Totaal afschrijvingen

inrichting, 5 jaar

340

inventaris, 5 jaar

120

machines, 5 jaar

1.100

6. Kosten bedrijfsactiviteiten
Verpakkingskosten

Logistiek: vracht/transport
Uitval/bederf
Onderhoud machines/outillage
Hulpstoffen
Huur/lease machines

gereedschappen, 5 jaar

260

bedrijfswagen, 3 jaar,
restwaarde € 1.000
computer, 3 jaar
Totaal

1.000
470
€3.290

Kosten bedrijfsactiviteiten

Overige kosten bedrijfsactiviteiten

onderhoud machines

280

Totaal kosten bedrijfsactiviteiten

verbruik hulpstoffen

500

Totaal

€780

7. Verkoop/promotiekosten
Reclame en promotie

Verkoop- en promotiekosten

Representatie

advertenties

3.000

Beursbezoek

mailings

1.200

Totaal verkoop- en promotiekosten

totaal

8. Financieringskosten

€4.200

Financieringskosten

Hypotheekrente bedrijfspand

rente bankkrediet

Bank- en andere rente

rente achtergestelde

Rente leasing

lening

400

Totaal financieringskosten

Totaal

€ 1.800

1.400

9. Divers/onvoorzien/afronding
Diverse kosten

Diversen en onvoorzien

Afronding

Onvoorzien

Totaal diverse kosten/onvoorzien/afronding

Totaal bedrijfskosten

€ 3.500
€ 34.720

Totaal bedrijfskosten
Totaal kosten afgerond: €35.000,=
NB: De ontwerp- en drukkosten van €2.400,- zijn opgenomen in de aanloopkosten. De resterende kosten verkoop en
promotie zijn dan € 4.200,-. Het totaal van € 6.600,- is dus
verdeeld over de openingsbalans en de exploitatiebegroting.

54

DOE HET ZELF ONDERNEMINGSPLAN

De bedrijfskosten
Bedrijfskosten zijn alle kosten die je maakt om het bedrijf te
kunnen runnen. De vaste kosten blijven min of meer gelijk,
ongeacht de hoogte van de omzet. De variabele kosten
variëren met de omzet. Hieronder de verschillende soorten
bedrijfskosten.
1. Personeelskosten
Dit is het bedrag, inclusief de werkgeverslasten, dat je moet
betalen voor personeel dat je in dienst hebt. Naast de
salariskosten kan je, afhankelijk van het arbeidscontract,
te maken krijgen met reiskostenvergoeding, bedrijfskleding, studiekostenvergoedingen en dergelijke.
2 Huisvestingskosten

Dit zijn alle kosten die direct met de bedrijfshuisvesting te
maken hebben. Zoals de huur van het bedrijfspand; gas,
water en licht; onderhoudskosten; diverse heffingen als
onroerend zaakbelasting en zuiveringslasten; verzekeringen (brand, inboedel); schoonmaakkosten; en aanschaf
kleine inventaris.
Wanneer je je bedrijf aan huis hebt en je verdient meer
dan 50% van je inkomsten vanuit huis, dan mag je een
deel van je privé huisvestingskosten (gas, water en licht)
opnemen als bedrijfskosten.
3 Vervoerskosten
Wanneer je van het openbaar vervoer gebruik maakt, schat
je de kosten van alle reizen die je gaat maken voor je bedrijf. Wanneer je gebruik maakt van een auto voor je bedrijf,
dan zijn de kosten afhankelijk van het feit of de auto op naam
van de zaak staat of dat je je privé auto voor de zaak gebruikt.
Staat de auto op naam van de zaak dan kan je alle autokosten, als brandstof, verzekering, wegenbelasting, onderhoud etc. minus de eventuele ‘privé-bijtelling’ op de begroting
optellen.
Is de auto privé dan mag je 19 ect per kilometer belastingvrij
doorbelasten aan de zaak. Dit zijn dus kosten voor de zaak,
en voor jou privé een kleine vergoeding voor de werkelijke
autokosten. Je moet dan natuurlijk wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden.

STAP 9

4 Algemene kosten
Hieronder vallen:
 Telefoonkosten. Wanneer je vanuit je privéwoning werkt en
gebruik maakt van de privé-telefoon zijn alleen de zakelijke
gesprekken bedrijfskosten, dus niet de abonnementskosten.
 Contributies en abonnementen van bijvoorbeeld werkgeversorganisaties, ondernemersnetwerken en vakbladen.
 Assurantiepremies, exclusief de premies voor particuliere
verzekeringen als zorgverzekering. Sluit in elk geval een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af. Afhankelijk van de
branche kan je bedrijfsschade verzekeren of jezelf verzekeren tegen wanbetalers. Een risicoverzekering op het leven
van de compagnons valt onder de privé-uitgaven.
 Administratie- en kantoorkosten. Zoals briefpapier, enveloppen, postzegels, PC-benodigdheden, opbergsystemen
en dergelijke.
 Accountantskosten: een boekhoudkantoor rekent al gauw
€1.200,- voor het opstellen van de jaarstukken (de resultatenrekening en de balans) en het verzorgen van je Btwaangifte.
5 Afschrijvingskosten
Afschrijvingen zijn de jaarlijkse waardeverminderingen van
de duurzame goederen die bij de vaste activa staan. Voor
het opstellen van de exploitatiebegroting kan je gebruik
maken van de afschrijvingsmethode waarbij deze goederen
jaarlijks een vast deel in waarde verminderen.

Voorbeeld afschrijving:
 Aanschafwaarde machine: ............................... €5.000,=
 Verwachte restwaarde. ................................... € 1.000,=
 Verwachte levensduur: ......................................... 5 jaar
 Afschrijvingsbedrag:
(5.000 - 1.000)
5

€ 800 per jaar

De afschrijvingsmethode mag tussentijds niet gewijzigd
worden.

Vul nu Hoofdstuk 9
Exploitatiebegroting van het Werkboek DHZ
Je Ondernemersplan in.
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Privé uitgaven
1.

Huishoudelijke uitgaven

Voeding
Persoonlijke verzorging
Huishoudelijk overig
Totaal huishoudelijke uitgaven
2.

Vaste lasten

Huur
Rente en aflossing hypotheek privé huis
Gas, water en licht
(Gemeentelijke) belastingen/heffingen
Telefoon en ICT (kabel)
Verzekeringen privé:
Autokosten
Vervoerskosten overig
Kinderopvang
School-/ studiekosten
Abonnementen / contributies
Alimentatie
Rente- en aflossing privélening
Vaste lasten overig
Totaal vaste lasten
3.

Reserveringsuitgaven

Kleding en schoenen
Inventaris/duurzame goederen/onderhoud huis/tuin
Recreatie / vakantie
Reserv. te bet. IB (naheffing/voorschot lopend jaar)
Totaal reserveringsuitgaven
Totaal privé-uitgaven
Privé-inkomsten:
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Kindgebonden budget / kinderopvangtoeslag
Inkomen partner
Overige inkomsten (bijvoorbeeld uitkering/loon)
Totaal privé-inkomsten
Privé-uitgaven minus privé inkomsten =
privé uitgaven ten laste van het bedrijf.
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6 Kosten bedrijfsactiviteiten

4 Privé-uitgaven

Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van het aanhouden van een
demonstratievoorraad, de kosten van missers in de productie
of bijvoorbeeld bederf (horeca /foodproductie) van de voorraad.
Ook worden hierbij opgenomen de verwachte transportkosten
(door derden), de kosten van de machines (onderhoud,
brandstof), het verbruik van hulpstoffen en de huur of lease
van apparaten en machines.

Jouw privé-uitgaven moeten uit de netto winst worden opgebracht. Dit geldt niet wanneer je onderneemt in een BV, in
een stichting of in een vereniging waar je in loondienst bent.

7 Verkoop- en promotiekosten

Privé-huisvestingskosten:
In sommige gevallen heb je je privé huisvestingskosten
deels opgenomen in je bedrijfskostenbegroting, als je
bijvoorbeeld werkt aan huis. Werk je aan huis of oefen je
je bedrijf vanuit huis uit en heb je een aparte ingang en
eigen sanitair voor het bedrijfsdeel? Of is het officieel een
woonwerkpand? Check bij de Belastingdienst hoe dit te
verrekenen.

Dit zijn de kosten die je maakt voor reclame, publiciteit, representatie, beurs- en symposium bezoek, relatiegeschenken en
dergelijke.
8 Financieringskosten
Hieronder vallen de rente over de afgesloten leningen, en ook
de daaraan verbonden kosten zoals kredietadvies, taxatiekosten, notariskosten en afsluitprovisie.
Het bedrag waarmee je de lening aflost, valt niet onder de
bedrijfskosten maar is een nettowinstbesteding.
De netto winst
De netto winst is de bruto winst minus de bedrijfskosten. Uit
de netto winst moet je de volgende zaken betalen:
1 Inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen
Je betaalt niet over de gehele nettowinst (oftewel de
commerciële winst) belasting. Eerst verreken je de ondernemersaftrekposten, dan resulteert de belastbare winst. Hier
gaan dan nog de heffingskortingen van af. Zie voorbeeld IBberekening in de bijlage.
2 Aflossingen
Aflossingen van zakelijke leningen zijn netto-winstbestedingen. Je hebt in je financieringsbegroting vastgesteld
hoeveel geld je moet lenen en in welke termijnen je dit moet
terugbetalen, aflossen dus.

Het is aan te bevelen om voor je privé-uitgaven een nauwkeurige begroting op te stellen en ervoor te zorgen dat je
iedere week of maand een vast bedrag overmaakt naar je
privérekening.

Privé-verzekeringen:
Zelfstandigen vallen niet onder de werknemersverzekeringen. De zorgverzekering is voor iedereen verplicht. Het
is verstandig om te denken aan een verzekering tegen
ziekte (check ook het Broodfonds), en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zeker als je inkomen serieus wordt. Ook
een pensioenvoorziening is je eigen verantwoordelijkheid.
Onderzoek tijdig welke verzekeringen en voorzieningen je
af wilt sluiten, ook hier een afweging risico versus kosten.
Privé-autokosten:
Wanneer je de auto op naam van de zaak hebt staan, vul je
bij de IB-aangifte de bijbehorende bijtelling in. Wanneer de
auto privé is, noteer je de volledige autokosten minus de aan
de zaak doorberekende kilometers.
De minimale omzet
Het is het eenvoudigst om te beginnen met het bepalen van
de minimale of taakstellende omzet.
Wanneer je weet hoe hoog je minimale omzet is, kan je
uitrekenen hoeveel producten of diensten je per jaar moet
verkopen en hoeveel klanten je minimaal moet hebben om
van de zaak te kunnen leven.
De omzetprognose

3 Investeringen
Investeringen in je bedrijf en reserveringen voor de toekomst
moet je uit de commerciële netto winst betalen.
Je zal geld opzij moeten zetten om oude, afgeschreven
bedrijfsmiddelen op tijd te kunnen vervangen, dit heet
vervangingsinvesteringen. Wellicht wil je groeien, dan moet je
jaarlijks dus ook geld opzij zetten voor uitbreidingsinvesteringen.

STAP 9

De omzetprognose is de omzet die je per jaar verwacht.
Berekening: verwacht aantal afnemers/klanten per jaar maal
verwachte gemiddelde besteding per afnemer/klant. Een
aanloopperiode is natuurlijk onvermijdelijk, je moet je klantenkring nog opbouwen
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Minimale omzetberekening
voorbeeldbedrijf:

Berekening minimale omzet
privé minimaal

€14.000

investeringen

minimale privé-opname (ex IB)
+ verwachte investeringen
+ vervangingsinvesteringen

vervanging

0+

uitbreiding

1.200 +

aflossingen
afschrijvingen
netto winst

+ uitbreidingsinvesteringen
+ aflossingsverplichtingen per jaar

4.000 +
3.290 €15.910

Schatting te betalen
inkomstenbelasting

-/- afschrijvingskosten

140

minimale netto winst
minimale netto winst
bedrijfskosten
minimale bruto winst

+ schatting te betalen inkomstenbelasting
en premies
minimale netto winst na belasting

brutowinstpercentage: 81,5%

+ bedrijfskosten

berekening minimale omzet ex BTW:

Resultaat: de minimale bruto winst

Berekening minimale omzet

€16.050
€35.000
€51.050

minimale brutowinst

X 100

brutowinstpercentage

51.050
x 100 = €62,638
821,5

Inclusief BTW, bij 21% X 1,21
Capaciteit:
Hoeveel producten en/of uren moet je dan per jaar verkopen, reken terug naar
maand, week en dag en bepaal of dit haalbaar is voor jou en jouw bedrijf.
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Capaciteitsberekening
Het is belangrijk na te gaan of het aantal klanten dat je moet
halen ook haalbaar is gezien de tijd die beschikbaar is.
Je kan immers niet 52 weken, 7 dagen per week, 8 uur of meer
per dag werken.
Denk bijvoorbeeld aan de uren die je nodig hebt voor inkopen, voor
acquisitie, organisatie en administratie. Vergeet ook vakanties en
eventuele ziekte niet. Ook zal je rekening moeten houden met drukke
en minder drukke tijden. De omzet zal niet het gehele jaar door
gelijkmatig zijn.
Een voorbeeld van een capaciteitsberekening: een boekhouder wil een
uurtarief hanteren van €30,= ex BTW. De minimale omzet per jaar
moet € 60.00 zijn. De boekhouder gaat uit van 48 werkweken, 5 dagen
per week, 8 uur per dag. In totaal is dan 1.920 uur beschikbaar.
Om de minimale omzet te halen moet per jaar minstens 2.000 uur
worden doorberekend aan klanten. De verwachting is dat er
ongeveer 384 uur per jaar (8 uur per week) nodig is voor de eigen
administratie, werving van klanten en reistijd.
De benodigde tijd is daarmee 2.384 uur, de beschikbare tijd is 1.920
uur. De boekhouder heeft dus niet voldoende beschikbare uren om
de minimale omzet te kunnen halen.
Mogelijke oplossingen hiervoor zijn om een hoger uurtarief te
vagen, €30,- is ook wel erg laag. De overheaduren terug te
dringen, de zakelijke- of privé-uitgaven te verminderen en/of
langere werkweken te maken.

Liquiditeitsprognose
Dat je bedrijf voldoende winstgevend is betekent niet automatisch
dat je ook voldoende liquide middelen hebt. Als je klanten te laat
betalen en jij betaalt je crediteuren wel op tijd, dan kan je in de
problemen komen. In de liquiditeitsprognose geeft je per week/of
per maand aan of je over voldoende liquide middelen beschikt.

Aflossingscapaciteit
Als je geld hebt geleend moet je ook in staat zijn dit weer af te
lossen. De aflossingscapaciteit is: je winst plus de afschrijvingen (dit
geld blijft namelijk in je zaak), minus de privé-opnames minus te
betalen inkomstenbelasting en minus investeringen. De aflossingscapaciteit kan op papier voldoende zijn, maar je moet natuurlijk
ook over voldoende liquide middelen beschikken om af te lossen.

STAP 9
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Matthieu Cleijne van Studio Cleijne

Exploitatiebegroting
jaar 1

jaar 2

omzet
omzet
omzet totaal

0,00

0,00

inkopen totaal

0,00

0,00

BRUTO WINST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INKOPEN
inkopen
inkopen

KOSTEN
PERSONEEL
personeelskosten
Totaal personeelskosten
HUISVESTING
huur all in
overige huisvestingskosten
totaal huisvesting
AUTO- VERVOERKOSTEN
vervoerskosten
totaal autokosten
VERKOOP-/PROMOTIEKOSTEN
reclame / advertenties
representatie, beurs e.d.
totaal verkoopkosten
ALGEMENE KOSTEN
boekhouder/ accountant
kantoor/telefoon/porti
verzekeringen
overige beheerkosten
totaal algemene kosten
FINANCIERINGSKOSTEN
MF lang 8%

0,00

MF kort 8%
Totaal financieringskosten
AFSCHRIJVINGEN
afschrijving verbouwing
afschrijving inventaris /
inrichting

0,00

0,00

0,00

0,00

afschrijving ICT

0,00

Totaal afschrijvingen

0,00

0,00

Totaal kosten

-/-

0,00

-/-

0,00

brutowinst

+/+

0,00

+/+

0,00

-/-

0,00

subtotaal
afronding/onvoorzien
winst voor belasting

0,00
-/-

0,00
0,00

0,00
0,00

—
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Exploitatiebegroting voorbeeldbedrijf

Toelichting omzet
voorbeeldbedrijf

jaar 1

jaar 2

omzet

72.500

85.000

inkopen 18,5%

13.413

15.725

BRUTO WINST

59.087

69.275

780

0,00

13.500

0,00

4.200

0,00

KOSTEN
BEDRIJFSACTIVITEITEN
bedrijfsactiviteiten
Totaal bedrijfsactiviteiten
HUISVESTING
huur all in
overige huisvestingskosten
totaal huisvesting
AUTO- VERVOERKOSTEN
vervoerskosten
totaal autokosten

Aflossingscapaciteit

VERKOOP-/PROMOTIEKOSTEN
reclame / advertenties
representatie, beurs e.d.
totaal verkoopkosten

4.200

0,00

3.450

0,00

1.800

0,00

ALGEMENE KOSTEN
boekhouder/ accountant
kantoor/telefoon/porti
onderhoud backline
verzekeringen
overige beheerkosten
totaal algemene kosten
FINANCIERINGSKOSTEN
MF lang 8%
MF kort 8%
Totaal financieringskosten
AFSCHRIJVINGEN
afschrijving verbouwing

0,00

0,00

afschrijving inventaris / inrichting

0,00

0,00

afschrijving machines/gereedschap

0,00

afschrijving ICT

0,00

Totaal afschrijvingen

3.290

0,00

Totaal kosten

-/-

31.220

-/-

40.000

brutowinst

+/+

59.087

+/+

69.275

subtotaal

27.867

afronding/onvoorzien

-3.780

winst voor belasting

24.087
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Naar verwachting zal circa 35%
van de omzet gehaald worden uit
de verkoop van kasten: 8 tot 12
stuks, 25% uit de verkoop van tafels, 11 tot 15 stuks. De overige
meubels, stoelen en banken zullen elk 10% van de omzet uit gaan
maken. De ondernemer denkt
ongeveer 18 eetkamerstoelen te
kunnen verkopen, 6 zitkamerstoelen en 3 banken.
De resterende 10% is afkomstig uit
het maken van prototypes. Hij
schat in dat hij op jaarbasis tussen
de 225 en 250 manuren aan werkzaamheden voor prototypes zal
besteden.

29.275
-/29.275

In jaar 1 is de winst voor belasting
afgerond €24.000. Privé is er minimaal €14.000,- nodig. De boekhouder schat in dat de te betalen
inkomstenbelasting €2.000,- is.
Daarnaast wil de ondernemer in
jaar 1 €4.000,- aflossen en voor
€1.000,- investeren. Er is dan dus
nog €3.000,- beschikbaar om extra
af te lossen, te investeren of reserves op te bouwen. De aflossingscapaciteit is dus voldoende.

HET ECONOMISCH
ECOSYSTEEM
Het economisch ecosysteem geeft inzicht in de partners die er voor jou/ jouw onderneming op regionaal/lokaal
niveau toe doen. Dit op het gebied van: kapitaal, expertise, netwerk, educatie en huisvesting.
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Bijlage voorbeeldberekening IB en premie Zvw 2021

IB berekening en premie Zvw 2021
winst
per maand
voorbeeld 1
voorbeeld 2
voorbeeld 3
ondernemer voor de Belastingdienst
zelfstandigenaftrek
startersaftrek (max 1e 3 jaar)
MKB vrijstelling:14% van de winst na zelfst-/startersaftrek
Totaal ondernemersaftrek posten (ex FOR)

826,75
1.500,00
2.000,00

algemene heffingskorting
winst tot €21.043
winst €21.043 tot €68.507

18.000,00
34.000,00
6.670,00
2.123,00
1.288,98

6.670,00
2.123,00
3.528,98

8.950,92

10.081,98

12.321,98

970,08

7.918,02

21.678,02

0,00

2.937,59

8.042,55

2.837,00

2.837,00
2.062,56

arbeidskorting
winst tot €10.108,winst €10.108,- tot €21.835,winst €21.835,- tot €35.652,Totaal te betalen IB

454,48
690,06

Te betalen inkomensafhankelijk premie Zvw

algemene heffingskorting
belastbaar inkomen uit werk en 'wonen'
tot
tussen
meer dan

voorbeeld 3
winst per jaar

37,10%

winst > €68.507,49,5%
Te betalen IB voor heffings- en arbeidskorting

arbeidsinkomen (winst + loon e.a.)
tot
tussen
tussen
tussen
meer dan

voorbeeld 2
winst per jaar

9.921,00

6.670,00
2.123,00
157,92

Belastbaar inkomen
IB tarief max winst €68.507,-

voorbeeld 1
winst per jaar

5,75%
Totaal IB + Zvw
In percentage van de winst

10.108
10.108 21.835
21.835 35.652
35.652 105.736
105.736

-3.291,48

-589,48

4.160,95
1.819,03

570,46
570,46
5,75%

981,00
981,00
5,45%

1.955,00
3.774,03
11,10%

berekening arbeidskorting
4,581% x winst
€463+28,771% x (winst - €10.108)
€3.837 + 2,663% x (winst - €21.835)
€4.205 - 6% x (winst - €35.652)
0,00

berekening algemene heffingskorting
21.043
21.043

inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw)
5,75% over bruto inkomen (winst plus loon)
max over €58.311,https://www.berekenen.nl/inkomen/zelfstandigenaftrek-berekenen
https://www.berekenhet.nl/

68.507
68.507

2.837,00
€2.837 - (5,977% x ((belastbaar inkomen box 1 - €21.043))
0,00

Bijlage confrontatiematrix
De confrontatiematrix volgt op de SWOT-analyse. Je confronteert de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op
vergelijkbare niveaus met elkaar. Op basis hiervan kies je ervoor om op onderdelen je marketingstrategie te richten
op groei, verbeteren, verdedigen of terugtrekken.

Marketingstrategie

Korte termijn (1e 6 maanden)
Doelen
: bedrijf op de kaart zetten, naamsbekendheid, ambassadeursnetwerk opzetten.
Hoe
: sociale media, netwerken, digitale en hard copy reclame
Resultaat : naamsbekendheid onder doelgroep in primaire werkgebied x%
Leads X; aantal klanten Y; omzet Q
Middellange termijn ( maand 6 -18)
Doelen
: continuering branding en pushing ambassadeurs (mond tot mondreclame).
Hoe
: sociale media, netwerken, digitale en hard copy reclame, mond tot mond
Resultaat : Leads X; aantal klanten Y; omzet Q
Verdere groei naamsbekendheid onder doelgroep in primaire werkgebied tot x%

Bijlage checklist promotieplan

1.

huisstijl (aanpassen)

2.

advertenties
audio/visueel
radio (lokaal)
TV (lokaal)
narrow casting
geschreven media
(vak)blad
landelijke/regionale/lokale krant
Huis-aan-huis bladen
wijk/buurtbladen
gidsen
Online Gouden/telefoongids
Bedrijvengids
hobby, sportverenigingen e.d.
clubbladen

3.

drukwerk
visitekaartjes
folders/flyers e.d.
vlaggen/uithangborden etc. etc.
direct mailing

4.

web-based
vorm
inhoud
vindbaarheid'
nieuwsbrief
blog etc.
Externe sites
direct mailing

5.

sociale media
LinkedIn
Facebook
Twitter
YouTube
Flickr
Instagram
etc.

6.

netwerken
eigen business netwerk
Branche-/beroepsorganisatie
ondernemersvereniging
Open Coffee/ontbijt/lunch etc.
familie, vrienden en kennissen

7.

(vak)beurzen

8.

presents

speciale (feest)dagen
bij een actie

