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De bouwstenen voor een succesvolle onderneming 
 
� Boekhouding en bedrijfsvorm 

De bedrijfsvorm bepaalt welke rechten en plichten u heeft bij de belastingdienst. Voor 
startende eenmanszaken is er bijvoorbeeld de startersaftrek. Een goede boekhouder helpt u 
met het kiezen van de juiste bedrijfsvorm en het opzetten van een administratie. De juiste 
keuze zorgt voor een goede basis van uw onderneming en bespaart tijd en dus geld. 

� Persoon 
U bent uw bedrijf. U bepaalt de koers van uw onderneming en bent het gezicht van uw 
onderneming. Kijk eens kritisch naar uw profielfoto op Social Media. Vergeet daarom niet te 
zorgen voor uw eigen gezondheid. 

� Zelf doen of uitbesteden 
Wat gaat u zelf doen en wat laat u een ander doen? Wat kost zelf doen en wat kost 
uitbesteden? En vergeet niet te kijken met welke apps en computer programma’s u slimmer 
kunt werken. 

� Zekerheid 
Hoeveel zekerheid heeft u nodig? Bent u kostwinnaar? Is uw huis uw onderpand? Wat gebeurt 
er bij een ongeval? Hoe is uw aansprakelijkheid geregeld. En uw pensioen? 

� Klanten 
Weet u zeker dat u klant u gaat betalen? Is uw omzet verdeeld over meerdere klanten of bent 
u afhankelijk van 1 klant? Hoe komt u aan nieuwe klanten? Heeft u duidelijk (prijs) afspraken 
over het werk? 

� Lol/ fantasie 
Geniet van het ondernemerschap, onthoud waarom je begonnen bent met ondernemen 
Neem tijd om te fantaseren over hoe het beter kan. En vergeet niet te genieten van 
successen. Stap eens buiten je eigen comfort zone. 

� Verplichtingen 
Denkt u aan de BTW aangifte? En het bijhouden van privé gebruik auto van uw auto. Bekijk 
welke verplichtingen voor u gelden en voorkom naheffingen.  

� Inkomsten/ uitgave 
Wat moet u per week omzetten om het gewenste inkomen te krijgen? Komt u voor toeslagen 
in aanmerking of subsidies? Weet u wat uw zaak opbrengt? 
Zet 50% apart van je factuur voor betaling van btw en inkomstenbelasting. Neem elke maand 
een vast inkomen op, probeer daar van te leven 

� Toekomst 
Wat zijn uw toekomstplannen? Uitbreiden? Personeel aannemen? Samenwerken? 
Overdracht? Is uw branche nog levensvatbaar? 
Waar wilt u over vijf jaar staan met je bedrijf? Wat moet u dan over vier jaar bereikt hebben? 
Wat moet u vandaag dan gaan doen? 

� ……. 
Elke ondernemer is anders en uniek en zal daarom nog ook eigen bouwstenen toevoegen aan 
deze checklist. Dus bepaal wat voor u als ondernemer nog van belang is. 
 

Wij wensen u veel succes met uw succesvolle onderneming en staan u graag te woord bij 
vragen. 
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