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FAILLIET GAAN IS 

VAAK ONNODIG!

Ga na of je nog wel op de juiste weg bent. Is je 

toekomstplan bijvoorbeeld nog actueel in de nieuwe 

situatie? Zijn de marktomstandigheden nog wel de juiste 

koers voor jou als ondernemer? Stel je zelf dus kritische 

vragen want een antwoord op deze vragen kan leiden tot 

andere beslissingen.

#1: STEL KRITISCHE VRAGEN

Als ondernemer ben je zelf volledig verantwoordelijk voor je 

eigen inkomen. Dit is dan ook de nummer 1 stressbezorger voor 

zelfstandigen wanneer de inkomsten teruglopen. Een up-to-date 

administratie is dan de enige manier om overzicht te hebben en 

te houden. Plan dus wekelijks een moment in om, ondanks alle 

tijdsabsorberende zorgen, je administratie op orde te houden. Een 

goed boekhoudprogramma met gebruiksvriendelijke diensten kan 

je al veel werk uit handen nemen.

#2: ZORG VOOR ACTUELE FINANCIËN

Zoals in het huishouden zijn er in je bedrijf altijd 

zaken te vinden waar je op kunt bezuinigen. Soms 

iets kleins als abonnementen. Soms iets groots als je 

personeelsbestand. Durf hier te snijden! 

#3: DURF TE SNIJDEN!

Regelmatig hebben wij ondernemers bij ons op kantoor die bij een 

kleine tegenslag al tegen een faillissementsaanvraag lopen. Veel 

van deze ondernemers geven allerlei omstandigheden te schuld. 

Wij dwingen ze om naar hun eigen handelen te kijken. Je hebt 

immers op niets anders invloed dan op jezelf!
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Het is cliché maar waar: 2 weten meer dan 1. Zorg dan ook 

voor een betrouwbaar netwerk waarin je ervaring, kennis 

en informatie deelt. Een actief netwerk zorgt namelijk vaak 

voor nieuwe klanten en nieuwe klanten zorgt voor een 

groter netwerk. Wees ook niet bang om samenwerkingen 

aan te gaan in je netwerk. Zeker als deze een aanvulling 

zijn op je eigen zwakke punten als ondernemer. Deze 

aanvulling is van toegevoegde waarde voor je klanten. 

#6: GEBRUIK JE NETWERK

Wanneer je bovenstaande punten nastreeft zie je snel 

wanneer het mis dreigt te gaan. Wacht dan ook niet te 

lang!!! Vaak kun je door kleine aanpassingen direct weer 

verder zonder dat de problemen groter worden. Wacht je 

te lang dan kun je zomaar in eens serieus in de problemen 

komen. En als zelfstandig ondernemer slaan deze 

problemen direct door in de thuissituatie. En dat kan nooit 

de beoogde toekomstdroom geweest zijn.

#7: WACHT NIET TE LANG!

Als ondernemer ben je, of je het nu wil of niet, nauw 

verbonden met de belastingdienst. Leuk zal het nooit 

worden dus plan vooruit. Reserveer gelden zodat je hier 

geen zorgen over hebt! 

#5: WEES DE BELASTINGDIENST VOOR

Het antwoord is bijna altijd nee. Steek dus alleen energie 

en tijd in klanten die betalen. Een klant die niet betaald is 

namelijk geen klant. Besteed deze tijd aan het opbouwen 

van je bedrijf. Op lange termijn heb je hier meer aan!

#4: ZORG DAT JE BETAALD WORDT!

WAANZIN IS STEEDS OPNIEUW 

HETZELFDE DOEN EN DAN 

VERSCHILLENDE UITKOMSTEN 

VERWACHTEN.
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