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Ondernemers hebben allemaal te maken met financiële uitdagingen en velen 
hebben hier moeite mee. Met dit boek leert een ondernemer (zzp’er) in vijf 
praktische stappen zijn financiën doen en begrijpen. Van businessplan tot 
aangifte inkomstenbelasting. Zonder deze kennis kun je de financiële risico’s 
en voordelen van een onderneming onmogelijk begrijpen. Het boek leert je de 
CFO van je eigen bedrijf te worden. Als je meedoet aan het spel van onderne-
men, wil je ook weten of je wint!
 

 

Het grote geldboek voor de kleine ondernemer:
•  Vermindert stress: je schept orde in de papieren en digitale chaos, je leert beter 

plannen, je weet altijd hoe je er financieel voorstaat, de belastingtijd wordt pijn

loos en je hebt geen nare verrassingen meer.

•  Verhoogt de winst: je bespaart en verdient geld, omdat je de cijfers begrijpt die 

het verhaal vertellen van je onderneming.

•  Vergroot financiële zekerheid: je leert beter met geld en cijfers omgaan en je 

hebt nooit meer onverwacht geld tekort. 

 
Dit bereik je in 5 praktische stappen:

 1.  Maak een plan: weet waarom je gaat ondernemen, schrijf je businessplan 

op  1 A4 en vertaal dit in een gedegen begroting.

  2.  Administratie op orde: breng orde in de papieren en digitale chaos met 

een slim ordnersysteem en weet wat je allemaal moet bijhouden.

3.  Gegevens verwerken: richt je boekhouding in en verwerk eenvoudig alle 

bonnetjes, facturen en dagafschriften in je administratie (of weet hoe dat 

voor je gedaan wordt).

4.  Inzicht in cijfers: krijg inzicht in de financiële situatie van je onderneming, 

lees en begrijp de financiële rapportages en stuur op kengetallen.

5.  Controle over financiën: ken de aftrekbaarheid van kosten en btw, vergeet 

niets tijdens de jaarafsluiting, stel de jaarrekening op en doe je belasting

aangiften.
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Voorwoord
Ik heb dit boek in de eerste plaats geschreven om zelfstandige ondernemers 

 (zzp’ers) te helpen bij het doen en begrijpen van hun financiën en administratie, 

zodat zij altijd weten hoe ze er financieel voor staan, exact weten hoeveel belas-

ting ze moeten betalen en niet meer bang hoeven zijn voor die blauwe envelop. 

Dit boek is voor zzp’ers die meer grip willen krijgen op hun financiën en admi-

nistratie. Voor ondernemers die succesvol willen zijn. Ook ondernemers met een 

klein bedrijf met enkele werknemers kunnen hun voordeel doen met dit boek.

Waarom je niet zonder kennis van financiën kunt ondernemen 
Financiën is de taal van het ondernemen. Spreek je deze taal niet, dan is het on-

mogelijk om te begrijpen welke financiële risico’s je loopt en wat je onderneming 

oplevert. Het nemen van beslissingen zonder je financiën te begrijpen staat ge-

lijk aan een willekeurige gok bij de paardenraces. Je weet nooit wie er wint. Het is 

onredelijk om aan te nemen dat zo’n willekeurige gok doorlopend verantwoorde 

resultaten oplevert. Als je meedoet aan het spel van ondernemen, wil je ook weten 

of je wint.

De boekhouding is een peilstok waarmee je de voortgang van je onderneming 

kunt meten en helpt bij het voorspellen van toekomstige prestaties. Het runnen 

van een onderneming zonder financieel inzicht is als het rijden naar Zuid-Spanje 

zonder navigatie. Vroeg of laat zal je verdwalen, met alle gevolgen van dien.

Leer een ondernemer zijn financiën en administratie begrijpen en hij of zij wordt 

een betere ondernemer. Gebrek aan financiële kennis leidt vroeg of laat tot proble-

men, zoals onverwacht hoge belastingaanslagen of hoge rekeningen van accoun-

tant of boekhouder. Een van de kenmerken van succesvolle ondernemers is dat zij 

altijd blijven leren. En daar hoort kennis over financiën en administratie bij.

Mijn doel is om ondernemers op praktische wijze te leren omgaan met hun finan-

ciën, administratie en belasting. Door de stapsgewijze uitleg met veel praktische 

sjablonen, oefeningen en belastingtips bespaart een ondernemer al snel honder-

den euro’s per jaar op belasting en accountantskosten.
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Voorwoord

Je zult Het grote geldboek voor de kleine ondernemer geweldig vinden als je…

• nu eindelijk je financiën eens goed wilt beheersen en begrijpen;

• gefrustreerd bent geraakt door alle financiële termen en begrippen die je ac-

countant of boekhouder gebruikt;

• ooit onaangenaam verrast werd door hoge belastingaanslagen en rekeningen 

die je niet zag aankomen;

• ooit teleurgesteld bent geweest omdat je dacht dat je met je onderneming 

meer geld zou overhouden.

Bedankt Edith de Ronde, Rutger van Os en Rudy von Rotz voor het meelezen en 

jullie waardevolle feedback.

September 2015

Stephan Zwanikken
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Inleiding
De grootste frustratie van ondernemers met een klein bedrijf over hun financi-

en en administratie heeft te maken met geld. Het (noodgedwongen) uitbesteden 

van de administratie vinden ze een kostbare aangelegenheid. De helft van alle 

kleine ondernemers betaalt hiervoor meer dan € 1.000 per jaar. Bijna een kwart 

betaalt zelfs het dubbele! En dat is exclusief de maandelijkse kosten voor de boek-

houdsoftware, die ondernemers vaak ook nog eens te ingewikkeld vinden.

Ondernemers vrezen het gebrek aan inzicht in hun financiën, waardoor ze moge-

lijk te maken krijgen met onverwacht hoge belastingaanslagen. Als je te afhanke-

lijk bent van je accountant of boekhouder, met hun bijbehorende hoge rekeningen, 

moet je langer wachten totdat je beschikt over cruciale informatie. Hierdoor loop 

je het risico dat je niet meer op tijd kunt bijsturen en kom je in geldproblemen.

Dit boek helpt je om:

• op 1 A4 een simpel plan te maken voor je onderneming, waarmee voor ieder-

een direct duidelijk is wat je doelen zijn, hoe je die gaat bereiken en wie, welke 

acties, wanneer uitvoert;

• je plan financieel door te rekenen met gratis, praktische begrotingsmodellen;

• orde te scheppen in de papieren en digitale chaos;

• je boekhouding (grotendeels) zelf te doen of deze op verantwoorde wijze uit 

te besteden;

• financiële rapportages te lezen en te begrijpen;

• inzicht te krijgen in je eigen financiën;

• nare financiële verrassingen te voorkomen; je weet altijd hoeveel belasting je 

(nog) moet betalen;

• gebruik te maken van de aftrekbaarheid van kosten en btw;

• niets te vergeten bij de jaarafsluiting en belastingaangiften;

• zelf je eigen jaarrekening op te stellen. Je kunt de jaarrekening lezen en begrij-

pen, zodat je weet waar je aandacht naar uit moet gaan;

• de aangifte inkomstenbelasting voor te bereiden en (grotendeels) zelf te doen.
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InleIdIng

Dit boek kent een logische opbouw en bestaat uit de volgende vijf stappen:

1. Maak een plan: weet waarom je gaat ondernemen, schrijf je businessplan op 1 

A4 en vertaal dit in een gedegen begroting.

2. Administratie op orde: breng orde in de papieren en digitale chaos met een 

slim ordnersysteem en weet wat je allemaal moet bijhouden.

3. Gegevens verwerken: richt je boekhouding in en verwerk eenvoudig alle bon-

netjes, facturen en dagafschriften in je administratie (of – als je de boekhou-

ding uitbesteedt – hoe dat gedaan wordt).

4. Inzicht in cijfers: krijg inzicht in de financiële situatie van je onderneming, 

lees en begrijp de financiële rapportages en stuur op kengetallen.

5. Controle over financiën: ken de aftrekbaarheid van kosten en btw, vergeet 

niets tijdens de jaarafsluiting, stel de jaarrekening op en doe je belastingaan-

giften.

Als je serieus met de financiën van je onderneming aan de slag wilt, werk dan van 

voor naar achter het boek door. Je bereidt je daarmee het beste voor om straks je 

financiën en administratie grotendeels zelf te kunnen bijhouden en een succes-

vollere ondernemer te worden.

Echter, je kunt ieder hoofdstuk ook afzonderlijk lezen als het je puur om de infor-

matie gaat.

Dit boek zit boordevol tips, oefeningen, opdrachten, handige sjablonen en check-

lists. Als je dit boek registreert, kun je al deze hulpmiddelen gratis downloaden 

van de website.
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