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Inleiding
E

lk jaar starten 125.000 mannen en vrouwen een eigen bedrijf. Het
ministerie van Economische Zaken heeft becijferd dat 3 miljoen
Nederlanders rondlopen met het idee om een bedrijf te starten. Het
voeren van een eigen onderneming is populair en dat is niet echt verrassend. Werk je in een eigen onderneming dan bepaal je zelf je dagindeling,
je kiest je eigen klanten uit en bovenal: je verdient je eigen geld. Dat is
aantrekkelijk voor jong en oud, voor vrouw en man.
Maar het opzetten en met succes uitoefenen van een eigen onderneming
is niet gemakkelijk. Soms lijkt het eenvoudig, maar een bedrijf in de
markt zetten en houden is een uitdaging. Je moet beschikken over deskundigheid in het vak waarin je een bedrijf opzet, je moet kennis hebben
van ondernemersaspecten en liefst ook over ervaring beschikken. Velen
kiezen voor een sector waarin de eigen hobby als bedrijf wordt opgevoerd. En helaas stappen veel startende ondernemers in het eigen bedrijf
zonder opleiding of kennis van ondernemerszaken en zonder enige ervaring. Dat is triest, en velen moeten de droom al kort na de vestiging van
hun onderneming opgeven. Dat is zuur: ondernemer word je voor het
leven, niet voor één of twee jaar. En als je moet stoppen is het extra moeilijk om opnieuw te beginnen.

Over dit boek
Onderzoeken tonen aan dat naarmate je beschikt over kennis van zaken,
je kansen op succes met tientallen procenten stijgen. Kennis is dus van
cruciaal belang.
In dit boek vind je dan ook alles over het zelfstandig ondernemerschap.
Wie het boek heeft gelezen, komt beter beslagen ten ijs op het moment
dat met de daadwerkelijke start wordt aangevangen. In deze Voor Dummies-uitgave word je in sneltreinvaart geïnformeerd over de vele aspecten van het ondernemerschap.
Je kunt het boek beschouwen als een snelle maar diepgaande cursus, als
lesboek of als naslagwerk. Je wordt herinnerd aan alle taken die je moet
doen voordat de onderneming van start kan gaan, zoals overleg met
betrokkenen, adviseurs raadplegen, stappen zetten, informatie inwinnen
enzovoort. Wie al deze aspecten vergeet komt er óf niet toe om het eigen
bedrijf op te richten, óf zet al bij aanvang een zwakke onderneming op
de markt. Alle aspecten die in dit boek worden beschreven leiden ertoe
dat er een sterk bedrijf komt. Waarom? Omdat je als ondernemer suc-
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ces nodig hebt. Zonder succes gaat het niet. Zonder succes verlies je je
bedrijf.
Loop daarom rustig langs alle aanwijzingen, reminders en tips. Bedenk
dat elke stap die je zet, weer enkele procenten bijdraagt aan de kans op
succes.

Hoe dit boek is opgezet
In dit boek worden alle denkbare aspecten van het ondernemerschap
vanaf de startfase stapsgewijs behandeld. In de zes delen en zestien
hoofdstukken zit een bepaalde volgorde maar die kan niet helemaal
sluitend zijn. Daarom kunnen de delen en/of hoofdstukken ook in een
zelf gewenste volgorde worden gelezen. Heb je bijvoorbeeld behoefte
aan informatie over de belastingvoordelen, dan kun je er voor kiezen om
eerst hoofdstuk 10 te lezen. Maar eerst eens lezen over de mogelijkheden
op het gebied van personeelszaken, kan ook!
De inhoud van de zes delen in het kort:

Deel I: Een bedrijf starten. Ga voor een
sterk plan
Het eerste deel gaat natuurlijk over het plan, het idee voor een eigen
bedrijf. Daarbij zijn er belangrijke overwegingen zoals: wil je een nieuwe
onderneming opzetten of een bestaand bedrijf overnemen? In hoofdstuk
2 wordt het plan tastbaar, immers, er moet een ondernemingsplan worden uitgewerkt. Terwijl je daarmee bezig bent moet er worden nagedacht
over de rechtsvorm. De meeste starters kiezen voor een eenmanszaak,
maar een bv is natuurlijk ook mogelijk. En dan een belangrijke zaak: geld
van de bank. Of zijn er andere mogelijkheden om aan geld te komen? Die
zijn er natuurlijk. Er kan ook worden gekozen voor financial lease, leningen van familie en vrienden of crowdfunding. Wat het beste is in jouw
situatie blijkt uit hoofdstuk 4.

Deel II: Eerst de basis in gereedheid
brengen
In deel II is er al iets zichtbaar van de nieuwe onderneming. Na de branche, de rechtsvorm en financiering moet er worden nagedacht over de
bedrijfslocatie en de huisvesting. In hoofdstuk 5 komen deze aspecten
ter sprake. In hoofdstuk 6 gaat het over personeelszaken. Elke ondernemer heeft soms, of doorlopend, hulp nodig. Moet dat altijd een medewerker in vaste dienst zijn? Nee! Er zijn nog vele andere mogelijkheden.
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Deel III: Klanten werven, zaken doen en
marketing in de praktijk
Als starter porbeer je je weg te vinden op de ondernemersmarkt. In
hoofdstuk 7 wordt ingegaan op service, concurrentie, klanten, klachten
en debiteuren. En in hoofdstuk 8 worden marketing en public relations
behandeld. De bekende marketingmix wordt besproken: relatiebeheer,
promotie, reclame en publiciteit.

Deel IV: Administratie, belasting en
verzekering
Natuurlijk moet elke ondernemer iets weten van boekhouding en
bedrijfsadministratie, zelfs als je de administratie uitbesteedt. In hoofdstuk 9 wordt in begrijpelijke taal uitgelegd wat een openingsbalans is
en een liquiditeitsbegroting. Het wordt uiteindelijk gemakkelijker dan
je denkt. Dat geldt natuurlijk ook voor belastingen: er zijn interessante
voordelen als startende ondernemer. In hoofdstuk 10 noemen we die.
Daarna volgen de verzekeringen, in hoofdstuk 11, en belangrijke punten
over milieu, ethisch en sociaal ondernemen in hoofdstuk 12.

Deel V: Het einde van de onderneming
Helaas kan het ook fout gaan en kunnen financiële problemen tot een
bedrijfscrisis en faillissement leiden; hoofdstuk 13 gaat over deze aspecten. Elke ondernemer moet daar op voorbereid zijn, onder andere om
calamiteiten te voorkomen. Maar of de onderneming nu goed of minder
goed draait, er kan een situatie ontstaan waarbinnen je een bedrijf wilt
kopen of verkopen. Aspecten van kopen en verkopen worden in hoofdstuk 14 behandeld.

Deel VI: Het deel van de tientallen
In dit deel vind je nog twee hoofdstukken met snelle aanwijzingen: in
hoofdstuk 15 komen tien manieren aan bod om personeel in te zetten in
hoofdstuk 16 gaat het om tien valkuilen vóór, tijdens en na de start.
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Pictogrammen in dit boek
In dit boek zie je in de linkermarge soms kleine pictogrammen, die
bedoeld zijn om je aandacht op bepaalde informatie in de tekst te richten. Dit betekenen ze:
RIJK

PA

B EL

A

NG

Dit pictogram nuanceert of versterkt de eerder geschreven tekst met een
voorbeeld of verduidelijking.
P!
SO

Dit pictogram alarmeert je voor gevaar. Je zult het bij de bespreking van
risico’s zeker tegenkomen.

Dit pictogram duidt op een advies of idee dat te maken heeft met het
onderwerp dat wordt behandeld. Doe er je voordeel mee!

T E C H NI

SC

H E I NF O

Dit teken verwijst naar diepergaande, specialistische ondernemerszaken, waar waarschijnlijk vooral een ervaren bedrijfseconoom opgewonden van raakt. Toch vind je deze onderwerpen misschien belangrijk
genoeg om ze later nog eens na te lezen als je daar tijd voor hebt. Sla
deze pictogrammen in eerste instantie gerust over, zodat je aandacht op
de hoofdzaken gevestigd blijft.
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Hoofdstuk 1

Het begin
In dit hoofdstuk:
d Een eigen bedrijf beginnen: een mooie uitdaging
d Bepaal de goede motieven voor de start van het bedrijf
d Belangrijke overwegingen
d Stel je eerste plan samen

J

e gaat het doen: een eigen bedrijf oprichten! Een grote uitdaging,
zowel in goede als in minder goede economische tijden. Zelfstandig
ondernemer zijn is een mooie invulling van je leven: werk doen dat je
het leukst lijkt en waar je goed in bent, zelf je dag invullen, je eigen medewerkers uitkiezen, zelf een inkomen verwerven en dus niet voor een
ander werken. Dat betekent zelfstandigheid en dus ook vrijheid. Inhoud
geven aan je eigen leven: een fijn, vrij gevoel. Het is niet zo vreemd dat
het zelfstandig ondernemerschap populair is en dat velen voor die vrijheid kiezen.
Statistieken tonen aan dat de kans op succes met tientallen procenten
toeneemt als de starter zich goed voorbereidt; wie dat niet doet loopt
grote kans de zelfstandigheid weer te moeten opgeven. Helaas leert de
praktijk dat te weinig starters zich terdege voorbereiden en zich zonder
adequate opleiding in het avontuur storten.

Je eigen motivatie
In dit boek gaan we door alle aspecten van het op te richten bedrijf heen.
Vrijwel alles is te leren en denk niet dat het ondernemerschap nu eenmaal in je moet zitten. Dat is onzin. Maar wél is het nodig om voor jezelf
te bepalen of je zelfstandig ondernemer wilt worden en waarom. We
hebben het dus over motivatie en dat kan niemand je leren. Probeer met
enige afstand en zelfkritiek te kijken naar je eigen motivatie. En bepaal
vooral of er sprake is van ‘verkeerde motieven’.
Goede motieven kunnen zijn:
` jarenlange wens om ooit zelfstandig ondernemer te worden;
` enorme dosis enthousiasme en energie;

Een eigen bedrijf starten voor Dummies 3e druk BBNC.indd 9

08-11-16 14:07

10

Een eigen bedrijf starten voor Dummies ___________________________
` geen probleem hebben met lange dagen en weken;
` beslist zelfstandig willen zijn tot aan het pensioen;
` beschikken over kennis van zaken en bereidheid om te leren.
Uiteraard bestaan er nog veel meer goede motieven om een bedrijf te
beginnen. De lijst met goede motieven kan lang zijn. Bedenk: goede
motieven móeten er zijn. Zijn die er niet, dan kun je beter (nog) niet starten.
Tegenover goede motieven staan uiteraard ook minder goede motieven.
Een minder goede reden om een bedrijf te beginnen is de ‘noodzaak’
voor zelfstandigheid te kiezen. Dat gebeurt best vaak, zo toont de
praktijk. Bijvoorbeeld omdat je al langere tijd werkloos bent en je geen
kansen meer ziet op de arbeidsmarkt. Dat is minder gunstig omdat het
je misschien ontbreekt aan de goede basismotieven als enthousiasme,
kennis van zaken enzovoort.
Maar er zijn ook foute motieven. Als je bijvoorbeeld alleen maar financiële motieven voor ogen hebt, dan zal de teleurstelling groot zijn. Er
zijn duizenden starters die menen dat het zelfstandig ondernemerschap
beslist zal leiden tot een beter inkomen dan het salaris als werknemer.
Dat is mogelijk maar die kans is klein, zeker in de eerste jaren na de start.
Je kunt rijk worden als ondernemer, maar of dat ook echt gebeurt is allerminst zeker.
Er zijn starters die een bedrijf beginnen omdat zij denken ‘het gat in
de markt’ te hebben ontdekt… Het kan zijn dat dat gat er niet is. Een
vermeend gat in de markt wordt vaak gevormd door een uitvinding (of
vondst). Bedenk dan dat:
` De uitvinding door velen als een geweldige vondst moet wordt
beschouwd.
` Velen ook bereid moeten zijn deze uitvinding te kopen.
` Fabrikanten bereid moeten zijn te produceren en partijen die willen
financieren.

B EL

A

Juist het gat in de markt is moeilijker te verkopen dan je denkt. Wat kan
dan het echte gat in de markt zijn? Als er in een dorp of behoorlijk stadsdeel geen bakker is gevestigd, dan kan dat het gat zijn. Of er ontbreekt
een kapper in een grote stadswijk en ga zo maar door. Zoek dat gat in de
normale benodigdheden van mensen, dan kán dat de basis vormen van
het op te richten bedrijf en kan het gat in de markt in die zin alsnog een
goed motief vormen.

NG

RIJK

Starten kan altijd
Wie er aan denkt om een bedrijf te beginnen, denkt vervolgens aan de
tijd waarin hij/zij leeft en bedenkt allerlei vragen:
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` Is dit wel de goede tijd om een bedrijf te starten?
` De economie is nu zo slecht, misschien beter wachten?
` De economie is nu zo goed, dan is de concurrentie ook zwaar, dus
beter even wachten?
` Er gaan best veel bedrijven failliet in de sector waarin ik wil starten,
misschien beter niet doen?
` Velen beginnen in mijn sector; er zijn heel veel nieuwe bedrijven,
misschien maar van af zien?
` Ik heb nu een baan maar de kansen op de arbeidsmarkt zijn slecht,
als het niet lukt, ben ik werkloos!
Natuurlijk heeft elke starter gezonde twijfels en moet hij/zij beslist ook
kritisch zijn. Maar bedenk dat er in elke tijd wel redenen zijn om te starten of juist niet te starten. Met een goede voorbereiding, ervaring, achtergrond (studie!) kun je goed beslagen ten ijs komen. En uiteraard is het
van belang dat je je onderneming ‘onderscheidend’ van andere weet te
maken.

Fulltime of parttime
De meeste starters bereiden hun bedrijf goed voor terwijl zij nog werknemer zijn. Voor velen die met plannen rondlopen is dit de meest bedachte
manier van een bedrijf oprichten. Maar bedenk dat er nog andere manieren zijn, bijvoorbeeld het parttime starten.
Steeds vaker kiezen startende ondernemers voor het parttime ondernemerschap. Dat houdt in dat je met je werkgever overeenkomt eerst één
dag in de week minder te werken en die dag te besteden aan de opbouw
van het eigen bedrijf. Naarmate je daarin slaagt, kan de tijdsbesteding
langzaam maar zeker worden uitgebreid naar twee dagen enzovoort.
Denk niet te snel dat de eigen werkgever daarmee problemen zal hebben.
Veel werkgevers hebben daar geen enkele moeite mee. Het komt voor dat
de werkgever daar juist blij mee is en zelfs bereid is om werkzaamheden
aan zijn werknemer uit te besteden. En in de praktijk blijkt de werkgever
vaak de eerste klant van de starter te zijn. De praktijk toont dat juist
werknemers die een uitstekende relatie onderhouden met de werkgever
tot een goede overeenkomst komen waarbinnen de werkgever de starter
helpt met advies en bijstand. In een aantal gevallen gaan werkgever en
werknemer ervan uit dat zij straks goede collega’s worden; binnen het
ondernemerschap is dat beslist mogelijk. Circa 20 procent van alle starters start als parttime ondernemer.
Wie als werknemer zelfstandig ondernemer wil worden, doet er goed aan
dit met de werkgever te bespreken. De kans is groot dat die bereid is mee
te werken aan de start, te adviseren en misschien zelfs de eerste klant te
worden.
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