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• Idee

• Marktanalyse

• Marketingplan

• Financieel plan

Van idee naar plan



• Why; De drijfveer van de organisatie. Waarom doet 

de organisatie ertoe en waarom doet de organisatie 

wat het doet?

• How; Hoe geeft de organisatie vorm aan haar 

bedoeling (de ‘why’)? Hoe richt de organisatie haar 

processen in? Zo vertaalt de organisatie haar 

betekenis door naar een concrete strategie.

• What; Het is de uitkomst van ‘het waarom’. Wat doet 

de organisatie in de dagelijkse praktijk? En wat levert 

dat op?



• Investeringsbegroting; Welke zaken heb ik nodig om te starten?

• Financieringsbegroting; hoe ga ik dit financieren?

• Exploitatiebegroting; inzicht in kosten, opbrengsten en resultaat

• Liquiditeitsprognose; inzicht in de geldbehoefte binnen de onderneming

Financieel plan



Rechtsvormen



Eenmanszaak



VOF / C.V.

Bijzonderheden C.V. 



B.V.



To do’s voor een starter:
• Definieer bij de start van de onderneming een duidelijk doel (why) en vul vanuit deze kernwaarden de 

strategie in. Werk van binnen naar buiten.

• Stel een degelijk financieel plan op. Wees bewust van het verschil tussen resultaten en cashflow

• Wees je bewust van de omgeving. Besteed frequent aandacht aan je SWOT-analyse en stuur bij op 
strategie waar gewenst. De wereld veranderd.

• Raak vanaf de start vertrouwd met frequente toetsing en analyse van je resultaten aan de begroting. Stel
prognoses bij en stuur op de processen bij waar nodig. 

• Voor een degelijke administratie (bewaarplicht) en gebruik deze data om te toetsen en bij te sturen.



• Wat is belangrijker, winst of cash? Cash is de zuurstof 

voor groei. Hoe korter dit vastzit in de productie hoe 

beter. Juist cash is een uitdaging bij groeiende 

ondernemingen en kan zelfs leiden tot faillissement.

• Streef naar een hoeveel cash ter hoogte van 2 maanden 

operationele kosten; zo kun je het overschot inzetten 

voor groei of uitkering naar aandeelhouders/privé.

• Focus op een hoge brutomarge, niet op omzet en 

optimaliseer de Cash Conversion Cycle. 

• Stuur op data; Stel KPI’s op per afdeling en zelfs per 

persoon, toets regelmatig aan je begroting en stel 

prognoses bij waar nodig.

• Zorg ervoor dat je altijd weet hoeveel belasting je 

verschuldigd bent. Voorkom verrassingen.

Tips voor groeiers



• Er zijn twee typen accountants te onderscheiden: de AA-accountant en de RA-accountant.

• Een accountant controleert jaarcijfers, geeft advies, verzorgt financieel verslag en geeft een accountantsverklaring af. Een accountant heeft hierbij een 

belangrijke rol binnen financiële afdelingen van organisaties. Binnen een middelgrote en grote organisatie, is de inzet van een accountant wettelijk verplicht bij 

de financiële verslaglegging, ook wel jaarrekening genoemd. De accountant geeft na goedkeuring van de jaarcijfers een accountantsverklaring af.

• Naast begeleiding en de werkzaamheden welke zien op wettelijke verplichtingen, denkt een proactieve accountant met je mee vanuit jouw rol als ondernemer. 

Door het vervullen van de rol als sparringpartner creëert dit voor jou de ruimte om je bezig te houden met ondernemen.

Waarvoor heb je een accountant nodig?



Bedankt!


