


Hartelijk gefeliciteerd met de stap die u gezet hebt 
om als zelfstandige uw beroep uit te gaan oefenen.

 

Met een zorgvuldige voorbereiding kunt u grip krijgen op een groot aantal invloedrijke en beslissende 
faktoren die voor u van essentiële betekenis zijn en daarmee de zakelijke en persoonlijke risico’s zo 
klein mogelijk maken.

Deze „Gids“ is door ervaren bedrijfsadviseurs, bedrijfseconomen en bankdeskundigen vanuit hun  
praktijk voor uw praktijk samengesteld om het beoordelen en realiseren van uw plan 
gemakkelijker te maken.
     
Aan de hand van een tijdbalk, die in drie fases is onderverdeeld (voorbereidingsfase, startfase en  
uitvoeringsfase) zal op een gestructureerde en eenvoudige manier aandacht gevraagd worden voor  
de belangrijkste te zetten stappen.

Let u er echter wel op dat hier niet alle beroeps- en branche-eigen zaken aan de orde kunnen komen. 
Daarvoor hebt u de mogelijkheid om bij opkomende vragen en problemen uw adviseur in te schakelen.

Geef in dit verband ruimte aan uw creativiteit. Vergeet daarbij echter niet: 
 

Resultaten zijn te plannen 



Met een gedegen voorbereiding heeft u meer kans op succes
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Waarom wordt de ondeneming opgericht? 
Wie zijn de personen en waarin onderscheiden zij zich? 
Welke producten of diensten worden aangeboden?
Welke rechtsvorm, boekhoudsysteem en startdatum hebt u gekozen?
Waarin is uw onderneming innovatief en zijn daarvoor bijzondere maatregelen of fondsen nodig?

Bepaling van de attractiviteit van de markt waarin u wilt starten
Bepaling van de concurrentiepositie (eigen bedrijf / anderen)
Portfolio analyse
SWOT analyse (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen)
Anticiperen op mogelijke risico’s 

Prijs- en assortimentsbeleid
Doelgroepen (behoeften en nut)
Distributiemogelijkheden
Promotieactiviteiten

5-jarenplan:
Begroting van opbrengsten, kostprijs van de verkopen
Personeelskosten, algemene kosten, privé inbreng en – opnames
Investeringen en financieringsplan, kredieten, leningen en subsidies
Resultatenrekening, balans

► Resultaat: ondernemingsplan 



In de eenvoud schuilt de maximale efficiëntie



S
ta
rt
fa
se

Financieringsbehoefte (investeringen)
Rekeningcourant (lopende zaken)
Handmatig betalingsverkeer (pinbetalingen, overboekingen)
Automatisch betalingsverkeer (automatische afboekingen, perio-dieke opdrachten)

Regionale stimuleringsregelingen
Nationale stimuleringsregelingen
EU stimuleringsregelingen 

Ondernemersverenigingen 
Sociale verzekeringsinstellingen (CWI en UWV)
Belastingkantoor
(aanmelden onderneming en personeel, BTW nummer, burger-servicenummer)

Ziektekostenverzekering
Sociale lasten (ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, pensioen)
Bedrijfsverzekeringen (brand, inbraak, diefstal, bedrijfsschade)

Resultaat: start onderneming



Het geheel is meer dan de som van de delen
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Assortiments- en magazijnbeheer
Bestellen van goederen en goederenontvangst
Offertes (opstellen, opvolgen, eventuele opdrachten)
Opdrachtbevestigingen, leveringsdocumenten en facturen
Betalingstermijnen en rappelsysteem, betalingsverkeer

Resultatenrekening en balans
Beheer van crediteuren, debiteuren en bedrijfsmiddelen
Verwerking kastransacties
Handmatige administratie, geautomatiseerde administratie 
Boekingssystematiek, omgaan met bijzondere zaken

Operationeel beheer (vergelijking begroting en realiteit)
Opstellen van maand-, kwartaal- en jaarrapporten,
Formuleren en bijhouden van toelichtingen
Verzending rapport via TNT Post of on-line 

Jaarafsluiting (resultatenrekening en balansopstelling)
Berekenen van verschuldigde belasting
Presentatie van de cijfers vanuit drie invalshoeken (begroot / werkelijk, werkelijk / werkelijk en begroot)
Opstellen van een jaarrekening
Verzending rapport via TNT Post of on-line

Resultaat: een succesvolle onderneming





Ondernemingsidee
Beschrijving van markt en concurrentie
Marketing
Financieel plan
 Resultaat: ondernemingsplan

Opdrachtverwerking
Administratie
Financieel beheer en rapportage
Jaarafsluiting
 Resultaat: een succesvolle onderneming

Banken
Stimuleringsmaatregelen
Officiële instanties
Verzekeringen
 Resultaat: start onderneming
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