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Eigen baas

JACQUELINE: Toen Veronique twee jaar werd, nam ik een resolute 
beslissing: ik nam ontslag. Het gehaast tussen mijn werk en de crèche 
was niets voor mij en de dagen dat ik mijn meisje moest missen 
duurden veel te lang. Ook zag ik niet voor me hoe we de toekom-
stige dertien(!) weken schoolvakantie met onze vijf weken vrij 
moesten gaan overbruggen. In mijn omgeving werd er vol ongeloof 
gereageerd. Ik, die na jarenlang keihard studeren en werken ineens 

huisvrouw werd? Ik genoot echter volop! Maar na twee maanden 
thuis ‘zitten’ begon het toch weer te kriebelen. Ik wilde graag weer 
aan de slag, maar dan op mijn voorwaarden. Inmiddels ben ik vijf jaar 
verder en kan ik zeggen dat mijn missie geslaagd is. Ik heb hartstikke 
leuk werk, weer een prima inkomen èn kan iedere dag mijn kinderen 
uit school halen. Lijkt dit jou ook wat? Zet de volgende stappen voor 
de grootste slagingskans.

Je eigen business runnen lijkt misschien  
onhaalbaar, het tegenovergestelde is waar. 
Als je het maar goed aanpakt. 

• Stap 1: 
Wat ga je doen?
Vaak hoor ik vrouwen die graag voor 
zichzelf willen beginnen, maar niet weten 
waarin. Doe wat je echt leuk vindt, dan 
komt het succes vanzelf. Misschien ligt 
dit in het verlengde van je huidige baan, 
maar het kan ook een oude liefhebberij
zijn. Een bedrijfsplan is noodzakelijk voor 
een financiering van de bank, en nuttig 
voor jezelf om alles op een rijtje te zetten.

• Stap 2:  
Meld je aan bij de KvK 
en belaStingdienSt
Iedere ondernemer moet zich inschrijven 
bij de Kamer van Koophandel. Daar kun 
je ook nuttige informatie krijgen. Kijk op 
www.kvk.nl/bedrijfstarten. Bovendien 
moet je je aanmelden bij de Belasting-
dienst. Afhankelijk van de rechtsvorm die 
je voor je bedrijf kiest, kan dit soms tege-
lijkertijd met je inschrijving bij de KvK.

• Stap 3: 
denK aan de riSico’S
Als zelfstandige ben je nergens voor 

Tip Wees nieT Te aardig en bescheiden! 
sTuur vanaf dag één facTuren. anders heb je, 

voor je heT WeeT, heel veel vrienden Waarvoor 

Te laag. Zo maak je jeZelf ongeloofWaardig.
je aan heT Werk benT. en sTel je Tarieven nieT 
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verzekerd! Je bouwt geen pensioen op 
en als je arbeidsongeschikt raakt, komt 
er geen uitkering. Hier kun je jezelf voor 
verzekeren. Denk ook aan het risico dat je 
komt te overlijden en je aansprakelijkheid
voor je bedrijfsvoering. Enerzijds kun 
je een beroepsaansprakelijkheids-
verzekering afsluiten, anderzijds is de 
rechtsvorm van je bedrijf van belang. 

• Stap 4: 
overKoepelende 
organiSatie 
Sluit je aan bij een overkoepelde or-
ganisatie of netwerk in je vakgebied. 

Hoe fijn het ook is om zelfstandig te 
zijn, overleggen en sparren met vak-
genoten is niet alleen leuk, maar ook 
noodzakelijk. Bovendien straalt het 
professionaliteit uit naar je klanten. 

• Stap 5:  
geWoon doen!
Te grote investeringen bij de start zijn 
vaak de reden dat startende ondernemers 
het niet redden. Investeer klein; spijker 
een bord op de deur, laat visitekaartjes 
drukken, zorg voor een goede website en 
go for it! Blijf niet eeuwig hangen in het 
plannen maken, al doende leert men.
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