
1 Goed overwegen

Hoe start ik als ZZP’er? 
Stap voor stap uitgelegd voor een vliegende start

Voordat je gaat beginnen moet je jezelf een aantal dingen 
afvragen. Een goed overwogen start van je bedrijf is heel 
belangrijk. Stel jezelf de volgende vragen:

Denk je dat je het in je hebt?

Wat is je motivatie/doelstelling? 

Weet je wat er allemaal bij komt kijken? 

Wegen de voordelen op tegen de nadelen? 

Een aantal voor- en nadelen

Je eigen werktijden inplannen

Je bepaalt zelf hoeveel uren je per 
week in je bedrijf steekt en op 

welke dagen je werkt.

Je kunt meer inkomsten genereren

Lopen de zaken goed, dan zijn je
inkomsten over het algemeen hoger 
dan wanneer je in loondienst bent. 

Belastingvoordeel

Je kunt recht hebben op belasting-
voordeel. Je bedrijfskosten zijn aftrek-

baar en je kunt vaak gebruikmaken van 
gunstige regelingen zoals de 

zelfstandigenaftrek.

Veel om rekening mee te houden

Je moet van je inkomsten meer zelf aan 
de kant zetten. Denk aan bedrijfskosten, 

belasting en je inleg voor pensioen.

Veel om bij te houden

Je moet je werkuren, zakelijk gereden 
kilometers, bonnen en facturen 

bijhouden en daarmee een gesloten 
boekhouding hebben aan het einde van 

het jaar.

Bewaken van je planning

Opdrachtgevers kunnen duidelijke
wensen of eisen hebben. Je moet je 

eigen tijd dus goed kunnen bewaken.

2 Schrijf een ondernemingsplan

Het ondernemingsplan ligt ten grondslag aan je onder-
neming. Dit plan bestaat uit verschillende aspecten en schrijf 
je in de eerste plaats voor jezelf. Het geeft je als ondernemer 
helderheid over wat je wil bereiken met je bedrijf. Daarnaast 
beschrijf je hierin hoe je je doelstellingen gaat bereiken en 
welke middelen je hiervoor inzet. 
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Doe deze KVK test en check of je het in je hebt!

3 Schrijf je in 4 Vier een feestje! Je bent 
nu officieel ZZP’er...

Voordat je daadwerkelijk kan beginnen zal je moeten 
inschrijven bij de Kamer van Koophandel. 

Je zal een rechtsvorm moeten kiezen voor je bedrijf. Veel 
zzp'ers werken als een eenmanszaak maar er zijn ook 
andere opties. Bij de keuze van een rechtsvorm spelen 
aspecten als kosten en fiscale- en juridische gevolgen een 
grote rol. Bij het inschrijven in het handelsregister krijg je 
ook een btw-nummer mee. Dit nummer vermeld je op je 
facturen, website en andere communicatiemiddelen.

Dit is hoe je ijden inplanneneen goed ondernemingplan opstelt!

Een aantal voordelen op een rijtje

Duidelijkheid voor jezelf, het creëert houvast

Hoe ga je inkomsten binnenhalen? Wat verwacht je hiervan? 
Hoe ga je je bedrijf in de markt zetten en promoten? 

Anderen overtuigen van je idee

Een goed opgesteld ondernemingsplan kan helpen om bij-
voorbeeld financieringen rond te krijgen bij geldverstrekkers.

De kracht van een goed onderzoek

Geeft inzicht in sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 
van/voor je onderneming. Hier kan je vervolgens op inspelen.

Gefeliciteerd, je bent nu ZZP’er! Nu gaat het echte werk beginnen. 
Vanaf dit moment is het belangrijk om een aantal zaken bij te gaan 
houden. Denk hierbij aan: 

Uren die je besteed aan werkzaamheden voor je bedrijf
(hieronder vallen ook uren die je besteed aan het uitbreiden van je vaardigheden en zakelijke 
reistijd). Als je in een jaar 1225 uur behaald, heb je recht op zelfstandigenaftrek.

Kosten die je maakt voor je bedrijf
Je kunt zakelijke kosten die je maakt aftrekken van je winst aan het einde van het jaar, hierdoor 
betaal je minder belasting over de winst die je maakt. Daarnaast hoef je geen BTW te betalen 
over de producten of diensten die je aanschaft voor je bedrijf. Het is hiervoor wel noodzakelijk 
dat je alle bonnetjes en facturen bewaart. Mocht je ooit gecontroleerd worden door de Belasting-
dienst moet je dit kunnen aantonen. Een tip: schaf een zakelijke bankrekening aan zodat je 
zakelijk en prive gemakkelijk kan scheiden. 

Ritten die je maakt voor je bedrijf
Voor iedere zakelijke kilometer die je maakt kan je €0,19 terugkrijgen. Aan het einde van het jaar 
tel je de gemaakte zakelijke kilometers bij elkaar op en vermenigvuldig je deze met 0,19. Het 
totaalbedrag kan je aftrekken van je winst. Hierdoor betaal je minder belasting over je winst. 

Inkomsten die je binnenhaald met je bedrijf
Alle facturen die je stuurt dienen te worden opgeslagen. Hierdoor kun je aan het einde van het 
jaar berekenen hoeveel omzet je hebt gegenereerd en hoeveel winst je hebt gemaakt. Dit is 
belangrijk voor het invullen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast eist de 
Belastingdienst dat je logisch kan verklaren waar alle inkomsten vandaan komen. Zorg er dus 
voor dat je hier een goed overzicht van bij gaat houden.

Er zijn hele handige tools die je helpen met je administratie!

5 Administratie bijhouden

Veel mensen vinden hun administratie bijhouden niet de 
leukste bezigheid. Als het je echt niet ligt is het altijd 
mogelijk om een met een boekhouder te gaan samen-
werken. Als je het zelf wil doen, kun je gebruik maken van 
diverse online tools die het gemakkelijker maken. Hieronder 
een aantal opties op een rijtje.

Gekko 

MoneyBird

Tellow

MoneyMonk

6 Op zoek naar (nieuwe) klanten

www.getgekko.com

www.moneybird.com

www.tellow.nl

www.moneymonk.nl

Als je al deze stappen hebt doorlopen ben je 
goed op weg! We wensen je heel veel succes als 
ondernemer en vergeet niet: Geef niet snel op, 
ondernemen is ook leren dealen met successen 
en tegenslagen. 

Veel startende ondernemers gaan aan de slag met een enkele 
of slechts een paar klanten. Er is in dit geval werk aan de winkel 
op het gebied van acquisitie. Onder acquisitie verstaan we het 
werven van klanten. Een goede ondernemer kijkt vooruit en 
ondanks dat je het nu wellicht heel druk hebt qua werk-
zaamheden, wil je dat dit over drie maanden nog steeds zo is. 

Via de website www.ikgastarten.nl kun je tips inzien die je 
helpen op het gebied van het verbeteren van je acquisitie. 

We begrijpen het als je nog vragen hebt, het is namelijk best veel informatie en er 
komt veel kijken bij het opstarten van je bedrijf. Wij zijn daarom bereikbaar voor 
vragen via dit email-adres: info@fromvein.com

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief of stel ons een vraag!

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten/een-ondernemingsplan-maken-hoe-doe-je-dat/
https://www.kvk.nl/krachtmeting/
www.fromvein.com/contact



