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Starters-
Adviesdag
16 maart 2011
Grolsch Veste 
Enschede

Ondernemer word je niet 
zomaar.
Ben jij een geboren onder-
nemer? Of heb je na vele 
jaren werknemerschap het 
idee dat je het beter kunt 
dan je baas? Of ben je al 
een tijdje bezig en kan het 
op diverse vlakken nog 
beter? In alle gevallen re-
denen genoeg om jezelf 
goed te oriënteren en la-
ten voorlichten.
Uiteraard kan je hiervoor 
aankloppen bij (overheids) 
instanties als de Kamer van 
Koophandel, maar wie kan 
je nu beter vertellen hoe 
een bedrijf te starten dan 
iemand die zelf een star-
ter is geweest? Kom daar-
om op 16 maart a.s. naar 
de Starters-Adviesdag in 
het FC Twente-stadion te  
Enschede.     Meer op pag. 2

Voor en door ondernemers



Starters Advieskrant | Pagina 2

Colofon 

De Starters Advieskrant 
wordt regionaal verspreid 
voorafgaand aan de Starters-
Adviesdag.
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Stoertaal Hengelo

Redactie:
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Partnership/adverteren:
adverteren@startersunie.nl

Starters-Adviesdag Enschede 16 maart 2011

De Starters-Adviesdag 
op 16 maart a.s. wordt 
georganiseerd door de 
Nederlandse Starters-
Unie in het FC Twente 
Stadion. Doel van de or-
ganisatie is om nog te 
starten én reeds gestar-
te ondernemers aan de 
hand van praktische in-
formatie en workshops 
meer kennis te geven 
over de kansen en be-
dreigingen van het on-
dernemerschap. Ook in 
2010 waren er weer ruim 

100.000 nieuwe inschrij-
vingen bij de Kamer van 
Koophandel. Wat we 
echter nergens terugvin-
den is dat het aantal uit-
schrijvingen in 2010 ook 
boven de 100.000 lag! 
Veel bedrijven stoppen 
al weer binnen de eerste 
drie jaar. Belangrijke oor-
zaak is een gebrekkige 
voorbereiding, weinig 
kennis en een tekort aan 
ondernemerschap. Ben 
jij een echte ondernemer 
en is de slagingskans 

van jouw bedrijf groot 
genoeg om de stap te 
wagen? Kom naar de 
Starters-Adviesdag op 10 
maart in Enschede, laat 
je adviseren door één 
van de aanwezige on-
dernemers en volg één 
of meer workshops naar 
keuze. 
Aanmelden kan via:
www.startersadviesdag.nl
Bij vooraanmelding ont-
vang je 50% korting op 
je entreebewijs inclusief 
comsumptiemunt.

De beste start naar ondernemerschap

De meest 
uitgebreide 
infotheek 
voor startende 
ondernemers!

www.startersunie.nl

aBoekhouding 

aEnergie 

aEigen website

aHuisstijl & Reclame 

aVerzekeringen

aBedrijfswagens  

aAntwoordservice

aSubsidies voor starters 

aAdverteren in je regio

aDrukwerk     

aCoaching

aFinancieringen

aFiscale informatie  

aRegionaal netwerken

aAquisitie 

aFranchise

Adviseurs aanwezig 
uit de volgende 
vakgebieden: 

Aanmelden: www.startersadviesdag.nl

Workshops
Workshops op de Starters-Adviesdag van 16 maart 2011 in Enschede

16 maart 2011 Twente  Stadion FC Twente

24 maart 2011 O-Brabant Vd Valk Eindhoven

7 april 2011 Z-Limburg Stadion Fortuna Sittard

13 april 2011 Groningen Euroborg Groningen

19 april 2011 Friesland Stadion SC Heerenveen

11 mei 2011 Haaglanden Stadion ADO Den Haag

19 mei 2011 Utrecht Stadion FC Utrecht

24 mei 2011 Gelderland Stadion NEC Nijmegen

8 juni 2011 Rijnmond Engels Rotterdam

16 juni 2011 W-Brabant Willem II Stadion Tilburg

8 sep 2011 Veluwe  Omnisport Apeldoorn

14 sep 2011 N-Holland Stadion AZ Alkmaar

27 sep 2011 Twente  Stadion Heracles Almelo

Agenda

www.startersunie.nl/ondernemingsplan

MAAK HET JEZELF MAKKELIJK

Blok 1:   13:30 - 14:00 Voor mezelf beginnen, waar   

   begin ik aan?

   13:45 - 14:15  Verzekeren tegen    

   arbeidsongeschiktheid, ja of nee

Blok 2:    14:45 - 15:15  Hoe maak ik een goed    

   ondernemingsplan?

    15:00 - 15:30  Hoe werf ik meer klanten met   

    behulp van mijn website?

Blok 3:    16:00 - 16:30  Nog starten? Bereken de   

   slagingskans van je eigen bedrijf

   16:15 - 16:45  Boekhoudkundige en Fiscale tips

Blok 4:    17:15 - 17:45  Hoe gebruik ik Social Media voor  

   mijn onderneming?

   17:30 - 18:00  Een bedrijf starten vanuit uitkering
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Koppel de frisse kennis van studenten aan 
de adviesbehoefte van bedrijven, en je krijgt 
een prachtige win-win situatie. De stichting 
UniPartners is een landelijke organisatie 
die voorziet in die koppeling tussen studen-
ten en het bedrijfsleven. UniPartners is een 
non-profit organisatie, heeft geen winstoog-
merk, dus zeer aantrekkelijke tarieven en 
is dus zeer succesvol. Maarten van Brenk, 
zelf student en bestuurder van Unipartners 
legt uit: ‘Geld verdienen staat voor ons niet 
voorop. Het doel van onze organisatie is het 
stimuleren van de ontwikkeling van stu-
denten. De meerwaarde is dat we gedegen 
advies bieden aan ondernemers. Met name 
voor startende ondernemers is ons tarief 
van vijfendertig euro per uur zeer aantrek-
kelijk. Een student helpt bijvoorbeeld met 

het maken van een ondernemersplan, doet 
marktonderzoek of adviseert bij het inrich-
ten van een bedrijfsproces.’ Elke opdracht 
begint met een sollicitatieprocedure, zodat 
voor elk project de juiste student wordt ge-
vonden. Hierbij wordt gelet op bijvoorbeeld 
studie, kennis en interesses. Daarnaast kan 
de student ook een traineeship volgen zodat 
hij goed voorbereid wordt op het bedrijfsle-
ven. Hierin zitten bijvoorbeeld trainingen 
als projectmanagement, zakelijk schrijven 
of acquireren. Maarten: ‘Voor studenten 
een prima manier om je CV te verfraaien 
en ervaring op te doen. Het bedrijfsleven 
ziet immers het liefst jonge ondernemende 
werknemers met een gedegen studie én 
werkervaring.’
Meer info vind je op www.unipartners.nl

Zelfstandig ondernemer worden betekent baas 
zijn over uw eigen werk. En vooral keihard wer-
ken aan uw passie of talent! Misschien durft u 
deze stap (nog) niet te zetten? Misschien denkt 
u dat het allemaal te ingewikkeld is? Of mis-
schien twijfelt u? Ontdek bij het ROZ of het 
zelfstandig ondernemerschap iets voor u is. Het 
ROZ neemt u tijdens de Startersadviesdag mee 
in de wereld van het ondernemerschap.  

Het ROZ is dé adviesorganisatie in Twente 
en de Achterhoek die de dienstverlening ver-
zorgt aan starters en ondernemers. “Omdat 
we in opdracht van ministeries en gemeenten 
werken, kunnen we als overheidsorganisatie 
onze diensten veelal kosteloos aanbieden”, al-
dus ROZ-manager Sjon Reimink.

Advies, coaching en scholing
De ondernemersadviseurs van het ROZ bege-
leiden, coachen en adviseren (startende) on-
dernemers bij het starten of in de lucht hou-
den van een eigen bedrijf. Tevens biedt het 
ROZ verschillende cursussen en workshops 
aan om uw kennis over het zelfstandig onder-
nemerschap te ontwikkelen of te versterken. 
Bekijk het uitgebreide aanbod op de website.

Financiering
Beschikt u als (startende) ondernemer niet 
over voldoende middelen om uw bedrijf te fi-
nancieren? Het ROZ heeft verschillende finan-
ciële mogelijkheden om u daarmee te helpen. 

ROZ
Ondernemerscentrum H164
Enschedesestraat 164
7552 CL Hengelo
Telefoon: 074 - 245 89 77
info@rozgroep.nl

UniPartners: Topconsultant 
voor een studentenprijs

Ondernemer worden en blijven?
Het ROZ helpt u met al uw ondernemersvragen!

Verzekeren, maar dan simpel en snel!
Mèt persoonlijk advies en ’s avonds bereikbaar

Thema: Verzekering

Overdag ben je druk met 
je opdrachten, ’s avonds 
met de administratie of 

andere belangrijke zaken. Verze-
keringen bijvoorbeeld. Toegege-
ven, in Nederland zijn we soms 
wat overgeorganiseerd en willen 
we ons wel verzekeren tegen élk 
risico. Wat is dan prettiger dan 
een onafhankelijk adviseur die 
met je meekijkt en advies geeft 
over de risico’s die je écht moet 
verzekeren. 

Ronald van Direct-Office weet pre-
cies wat gemakkelijk is voor onder-
nemers: ‘Omdat ik zelf ook onder-
nemer ben weet ik hoe het werkt. Ik 
wil informatie kunnen bekijken of 
zaken aanvragen op het moment dat 
het mij uitkomt. En dat is meestal ’s 
avonds of in het weekend. Verzeke-
ringskantoren en banken zijn dan 
gesloten. De Direct-Office kantoren 
informeren klanten met een over-
zichtelijke en uitgebreide website 
die 24-7 bereikbaar is voor alle 
belangrijke zaken, zoals informatie 
over vele onderwerpen of het direct 
afsluiten van verzekeringen.’

Persoonlijk contact
Allemaal via internet? ‘Nee hoor, heb 
je liever persoonlijk contact of ad-
vies? Dan kun je natuurlijk terecht 
op één van de 33 verzekeringskan-

toren. En in geval van calamiteiten 
zijn onze kantoren ook ’s avonds en 
in het weekend bereikbaar.’ 

Risico’s?
Loop je als ondernemer nou 
echt zo veel risico zonder ver-
zekeringen? ‘Dit is afhanke-
lijk van het type onderneming.   
 
Een paar voorbeelden: neem een 
IT-er die voor de klant applicaties 
bouwt en het beoogde resultaat 
pakt verkeerd uit. Of dat een huis 
instort tijdens een verbouwing. 
Ons advies is: verzeker alleen wat 
je financieel niet zelf kunt dragen!  
 
Zo is een aansprakelijkheidsver-
zekering een duidelijke noodzaak, 
maar een glas- of geldverzekering is 
niet altijd nodig.’ 

Flexibel en betaalbaar
Is een arbeidsongeschiktheid-ver-
zekering een dure polis? Ronald: ‘Er 
zijn bij deze verzekering meerdere 
aspecten die de hoogte van de pre-
mie beïnvloedden. Daarom is het 
erg belangrijk om de wensen en be-
hoeften vooraf in kaart te brengen 
zodat er altijd een goede balans is 
tussen de dekking en de premie.’

‘Verzeker wat je financieel 
niet zelf kunt dragen’.

Voor ieder type onderneming biedt 
de website een keuzemenu waarna 
je informatie kunt inlezen en verze-
keringen kunt afsluiten. Ook kun je  
snel in contact treden met één van de 
Direct-Office verzekeringskantoren 
in je eigen regio.

Direct-Office 

NSP Verzekeringen

Boslaan 109
7823 TT  EMMEN

Tel. 0591-670880
Fax 0591 - 625853
info@nspverzekeringen.nl
www.nspverzekeringen.nl

Vraag ons tijdens de Startersadviesdag 
naar de vele mogelijkheden. 
Meer informatie vindt u op de website, 
www.rozgroep.nl. 

De aanwezigheid van het ROZ op de 
Startersadviesdag is mede mogelijk 
gemaakt door ‘Agenda van Twente’. 
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Durven kun je leren
Mijn Eigen Onderneming

Thema: Coaching

Voor jezelf beginnen… de 
één begint er fluitend aan, 
een ander komt maar niet 

over het wikken en wegen heen. 
Je wilt je droom toch niet in een 
nachtmerrie laten eindigen? 
‘Mijn Eigen Onderneming’ helpt 
je de goede weg te vinden. 

Zelfstandigen, dat zijn toch juist 
mensen die alles zelf willen doen? 
‘Natuurlijk! Er zijn geboren onder-
nemers. Die zien wij inderdaad niet.’ 
Aan het woord is Tibert Lagarde, 
samen met Conny Eldering is hij 
directeur van ‘Mijn Eigen Onderne-
ming’. ‘Een steeds groter wordende 
groep mensen stapt vanuit een vast 
dienstverband of uitkeringssitu-
atie in het zelfstandig ondernemer-
schap’, vervolgt Lagarde. ‘We helpen 
vooral mensen die een uitkering 
hebben of mensen die in een out-
placement- of re-integratietraject 
zitten. Ondernemen heeft alles te 
maken met bezieling en drive. Je 
kunt die bezieling hebben en je aan 
de andere kant afvragen of je er wel 
een boterham mee kunt verdienen.’

Objectief
En die zekerheid kunnen jullie ge-
ven? Lagarde: ‘Het ligt aan jouw 

kwaliteiten of wij je adviseren als 
zelfstandige aan de slag te gaan. Be-
halve een goed idee of vakbekwaam-
heid moet je bijvoorbeeld potentiële 
klanten kunnen vinden en ze aan je 
weten te binden. Verder is het han-

dig als je efficiënt kunt werken en 
bereid bent om bepaalde risico´s te 
nemen. We kunnen dat vrij objectief 
beoordelen.’

‘Heb je voldoende basisvaardig- 

heden, dan gaan we de tweede fase 
van onze begeleiding in. Iedere on-
derneming is anders. Misschien is 
een accountant niet nodig omdat je 
in je vriendenkring iemand kent die 
dat voor je wil doen. Misschien ben 
je een excellente vakman/vrouw, 
maar heb je iemand nodig die jouw 
producten of diensten in de markt 
zet? Wij helpen je te focussen en 
je netwerk op te bouwen en in te  
zetten.’

Startersarrangement
Handig! Toch lijkt het me een kost-
baar begeleidingstraject. Lagarde 
bevestigt dat: ‘Klopt, er gaan best 
veel uren in zitten. Als het UWV 
Werkbedrijf, gemeente of je voor-
malige baas het betaalt, dan merk 
je dat niet.  Voor mensen die vanuit 
een baan zelfstandig willen worden, 
bieden wij ondernemerscoaching 
aan in de vorm van een speciaal 
startersarrangement.’

‘Iedere onderneming is 
anders. Daarom kijken we 
voor iedereen persoon-
lijk welke begeleiding  
nodig is’

www.mijneigenonderneming.nl

NETWERKZE IN HET KORT:
a Netwerken via internet & mail 

a Elke werkdag jouw digitale   
 visitekaartje in de mailhbox van   
 een andere regionale deelnemer

a Elke werkdag een visitekaartje van 
 een deelnemer in je eigen mailbox

a Reageren op een visitekaartje via   
 interesseknoppen in de mail

a Persoonlijk gevoel door pasfoto

a Direct contact bij interesse

Starters eerste 
drie jaar  
gratis 

netwerken!

ZIN IN 260 
NIEUWE  
ZAKELIJK 
RELATIES?

Starter (max. 3 jaar ingeschreven KVK) 

en gebruik maken van de aanbieding? 

Meld je aan op www.netwerkze.nl 

Daar dien je in het aanmeldproces onder 

het kopje “Abonnements-vorm” de 

volgende code in te vullen:

e28b-dg3a-nbsi 
Je neemt dan drie jaar gratis deel aan het 

netwerk van Netwerkze (het abonnement 

wordt daarna niet automatisch verlengd!).

Crea2Go:  Huisstijl zonder bla-
bla… Natuurlijk heb je als starter 
over je huisstijl nagedacht. Want 

je weet hoe belangrijk de uitstraling 
van je bedrijf is. Weet je ook waarom? 
Even een beetje communicatietheorie: 
mensen houden van plaatjes. Klopt 
het plaatje bij de tekst, dan onthouden 
mensen de tekst en wint de inhoud aan 
geloofwaardigheid. Da’s handig als je 
als startende ondernemer je goede 
naam nog moet verdienen.

Een passende huisstijl dus. Maar hoe, en 
waar? 
Diego Martins Ferreira is ontwerper bij  
Crea2Go en vertelt over de aanpak van zijn 
bureau. Diego: ‘In de huisstijlmarkt waren 
er tot nu toe eigenlijk twee mogelijkhe-
den. Je kunt een reclamebureau aan het 
werk zetten. Goed, maar arbeidsintensief 
dus prijzig. Of je trekt een kant-en-klaar 
logo uit het schap bij de logo-gigant op 
internet. Goedkoop maar niet persoonlijk. 
Crea2Go heeft een uniek concept bedacht: 
creativiteit gecombineerd met een slimme 
ICT tool. Hierdoor kunnen we een huisstijl 
inclusief visitekaartjes, briefpapier en en-
veloppen bieden voor 675 euro. Binnen 
twee weken bedacht en geleverd.’

Webcam
Ben je nou ICT-er of ontwerper? Diego 
lacht: ‘Nee, ik ben echt een ontwerper 
in hart en nieren. Wij hebben een pro-
gramma laten ontwikkelen dat dure ac-
count- en projectmanagers en bijna alle 
administratieve handelingen overbodig 
maakt en de benodigde overlegmomenten 
vereenvoudigt. Persoonlijk contact tussen 
de ontwerper en de klant is heel belang-
rijk om te begrijpen wat voor soort logo 
het moet worden. Dat houdt het werk 
ook leuk. En door dat met de webcam te 
doen, bespaar je enorm in uren en kilome-
ters. De contactmomenten, of dat nou per 
webcam of per telefoon of mail is, worden 
geregistreerd zodat zowel klant als ik we-
ten wat besproken is. Als het ontwerp ak-
koord is krijgt onze huisdrukker opdracht 
om het materiaal binnen een week te le-
veren en dient de klant alleen nog online 
(Ideal) te betalen.

Persoonlijk
Stel dat ik toch net een lijntje andersom 
wil of een kleurtje erbij. Is er in zo´n ge-
automatiseerd systeem nog mogelijkheid 
voor persoonlijke wensen? Diego: ‘Jazeker 
wel, ontwerpen is mijn vak en dat mag je 
rustig aan mij overlaten. Ik ga net zolang 
door tot je tevreden bent en ik garandeer 
je dat dat binnen één of twee correctie-
rondes in orde is. Mochten onze smaken 
dusdanig uiteen lopen dat we er echt niet 
uitkomen, dan merken we dat ook gauw 
genoeg en dan zal ik daar zakelijk in zijn: 
niet goed, geld terug.’

Website
www.crea2go.nl

Crea2Go: Huisstijl zonder blabla...
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Een website die je klant goed vindt
Je website is een belangrijk marketinginstrument

Thema: Website

Je eigen website … een digitale 
wereld van mogelijkheden ligt 
aan je voeten. Uitgebreide tek-
sten over al je diensten, filmpjes 
die het productieproces tonen, 
een 360˚ foto-impressie van je 
pand. Alles kan, technisch zijn er 
weinig beperkingen. Gelukkig is 
je klant nog steeds van vlees en 
bloed. Die wil overzicht, en wel 
snel.

Het geheim van een goede website 
is volgens Ton Heerze, eigenaar van 
Webton in Hengelo, makkelijke na-
vigatie en vindbaarheid. Heerze: 
‘Je klant is in negen seconden klaar 
met je website. Als jij hem binnen 
die paar seconden niet hebt kunnen 
overtuigen, is het moment voorbij. 
Jammer van de moeite.’ Heerze weet 
waar hij over praat. Sinds 1999 
houdt hij zich bezig met het maken 
van websites voor ondernemers. 
Van een eenmanszaak is Webton 
inmiddels gegroeid naar een bedrijf 
met negen medewerkers. ‘En dat in 
een tijd waarin iedereen over crisis 
praat’, lacht Heerze. 

‘Makkelijke navigatie’, verduidelijkt 
Heerze, ‘is bijvoorbeeld een heldere 
knoppenstructuur. Dat je alle opties 
op één rij hebt en niet boven- én on-
deraan je pagina kunt doorklikken. 

Ook letten wij er op dat de knop 
‘contact’ in het oog springt. Want 
ook met de moderne middelen be-
tekent contact nog steeds omzet.’
En de vindbaarheid? Is dat niet een 
hype van de laatste tijd? Heerze: 
‘Een hype wil ik het niet noemen. 
Het is zeker een ontwikkeling van 
de laatste twee jaar. Zoekmachines, 
zoals Google, gaan steeds slimmer 
te werk. Dat moet ook wel, als je be-

denkt welke hoeveelheid data zo’n 
zoekmachine tegenwoordig moet 
verwerken. 
Ga maar na, als je zelf iets zoekt op 
internet dan verwacht je inhoude-
lijke informatie op het woord dat 
jij intikt. Als je Google gebruikt, zijn 
de eerste paar resultaten meestal 
wel raak. Google is niet voor niets 
het zoekprogramma dat door 97 
procent van de Nederlanders wordt 

gebruikt. Het is dus belangrijk dat je 
website zó in elkaar zit dat Google 
jouw website eruit pikt. Een hoge 
positie aan de linkerkant van de 
Googlepagina is waardevoller dan 
een advertentie in de rechterkolom 
van Google. Daarom noemen we het 
zoekmachine marketing. 

Wij kijken samen met de onderne-
mer wat zijn klant belangrijk vindt 

en passen de teksten van de website 
daarop aan.’
Naast vindbaarheid en toegan-
kelijke knoppen is je website na-
tuurlijk ook een verlengstuk van je 
bedrijfsidentiteit. Je wilt je ermee 
kunnen onderscheiden. 
Webton zorgt ervoor dat je website 
past bij je huisstijl. Met, als dat func-
tioneel is, een 360˚ foto-impressie 
of een folder met virtueel omslaan-
de pagina’s. Ook een webwinkel kun 
je bij Webton laten maken. Com-
pleet met betaalsysteem via I-deal, 
voorraadbeheer en automatische 
pakbonnen.

Webton werkt samen met 
Starterstips en biedt haar 
lezers een speciale prijs. 
Voor 950 euro heb jij een 
overzichtelijke website die 
hoog scoort in Google. 

Interesse? 
Bel (074) 2505009 of 
kijk op www.webton.nl

‘Niks ingewikkeld en duur’
De notaris adviseert bij de start van je bedrijf

Thema: Notaris

Misschien ben je wel eens 
bij de notaris geweest 
voor het opstellen van 

een samenlevingscontract of hu-
welijkse voorwaarden. Of bij de 
aan- of verkoop van je huis. Heb 
je zelfs al aan een testament ge-
dacht? Heel goed! Maar wist je 
dat de notaris je ook goed kan ad-
viseren bij de start van je bedrijf? 

Fons Fiselier van Vrielink Willems
Zonder Notarissen uit Almelo ver-
telt: ‘Als je een bedrijf start, kom je 
soms ingewikkelde materie tegen. 
Een notaris kan deze toeganke-
lijk maken. Bijvoorbeeld claims uit 
langlopende contracten, persoon-
lijke aansprakelijkheid, huwelijkse 
voorwaarden.’ 

De notaris heeft de naam nogal duur 
te zijn. Hoe zit dat bij jullie? Fons: 
‘We spreken vaste bedragen af met 
onze klanten. Bij andere notarissen 
kun je vooraf altijd een all-in offerte 
vragen. Voor de startende onderne-
mers hebben we nu een aantrekke-
lijke korting op de tarieven en we 
doen een gratis risicoscan.’

Bemiddelende rol
Ach, ik ga er gewoon vanuit dat ik 
geen problemen krijg! ‘Dat kun je 
doen, en hopelijk gaat het goed’ zegt 
Fons, ‘maar we hebben ook genoeg 

voorbeelden waarbij het minder 
gezellig afloopt.’ Vertel eens? Fons: 
’Een werknemer, ik noem ‘m even 
Jan, werd mede-eigenaar in de zaak 
van zijn baas, zeg maar Kees. Jan’s 
vrouw en Kees konden niet goed 
met elkaar overweg. Helaas krijgt 
Jan een verkeersongeluk en komt hij 
plotseling te overlijden. Nu moesten 
de twee mensen die elkaar toch al 
niet lagen, met elkaar tot een op-
lossing zien te komen. Wij hebben 
een bemiddelende rol gespeeld en 
uiteindelijk is het wel goed geko-
men. Maar dit soort problemen wil 
je jouw nabestaanden niet aandoen. 
Regel het gewoon goed!’

Fons vervolgt: ‘Er zijn nog talloze 
voorbeelden te noemen waarbij 
het mis kan gaan. Wat doe je bij een 
scheiding als je partner meewerkt 
in de zaak? Blijft dat na de scheiding 
ook nog zo? Ook een leuke: als je ex-
partner wil afrekenen en al je geld 
zit in de onderneming, dan loopt de 
continuïteit van je bedrijf gevaar.’ 
Het is me duidelijk. Het is goed om 
de risico’s eens door te nemen met 
een professional. Het spaart kosten 
en heel veel ellende.

 ‘Dit soort problemen wil je jouw 
nabestaanden niet aandoen. 
Regel het gewoon goed’

In 2011 mag versneld worden 
afgeschreven op investeringen 
in bedrijfsmiddelen. 
Investeringen mogen dus in 
twee jaar worden afgeschreven.

Voor een gratis risicoscan van 

je onderneming in relatie tot je 

privésituatie ga je naar 

www.notariskantoorijsselmonde.nl

Daarnaast krijgen starters nog 

eens 10% korting op de 

notaristarieven.

Wierdensestraat 47

7607 GG  Almelo

T (0546) 54 50 90

www.vwznotarissen.nl

Basiskennis 
ondernemerschap laat 
te wensen over.

Ondanks diverse adviezen die star-
ters kunnen inwinnen bij instanties 
als de belastingdienst en de Ka-
mer van Koophandel blijkt dat de 
basiskennis van het ondernemer-
schap niet altijd aanwezig is. Mark 
Lette, directeur van de Nederlandse 
StartersUnie verbaast zich bijna 
dagelijks over het gebrek aan ken-
nis en voorbereiding van veel star-
tende ondernemers. “Tijdens onze 
Starters-Adviesdagen komen wij in 
contact met veel potentiële onder-
nemers die, al dan niet ingegeven 
door de financiele crisis, impulsief 
besluiten om een bedrijf te begin-
nen. De voorbereiding laat dan 
vaak te wensen over. We zien zelfs 
regelmatig dat ze al ingeschreven 
zijn bij de Kamer van Koophandel 
maar verder nog helemaal niets ge-
regeld hebben. Het vastleggen van 
die kennelijk unieke handelsnaam 
vinden ze dan belangrijker dan het 
feit dat twee weken later de eerste 
“blauwe enveloppe” voor het prille 
bedrijf al in de bus ligt.”
Lette vervolgt; “Op onze dagen 
staan regionale en landelijke bedrij-
ven die speciaal zijn geselecteerd 
op hun kennis en diensten voor 
startende ondernemers. Daarnaast 
kunnen de bezoekers zich vooraf in-
schrijven voor diverse interessante 
workshops zoals; “Starten vanuit 
een uitkering”, “Boekhoudkundige 
en fiscale tips” en “Social Media”.”

Alle info over de Starters-Advies-
dag van 16 maart in Enschede vind 
je op pagina 2 van deze krant.
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Franchise-formules  
Starten in een bestaand concept!

Thema: Franchise

Franchise is een distribu-
tiesysteem voor goederen 
of diensten, dat de beste 

eigenschappen van een filiaalbe-
drijf combineert met die van het 
zelfstandig ondernemerschap.
 
Franchise is een hechte vorm van 
samenwerking waarbij de efficiënte 
taakverdeling en uniforme uitstra-
ling naar de markt de basis is.
 
Waarom zou iemand gaan 
franchisen?
Startende ondernemers die op fran-
chisebasis beginnen hebben veel 
minder kans om failliet te gaan dan 
ondernemers die compleet zelfstan-
dig beginnen. Dit blijkt uit de cijfers 
van de Kamer van Koophandel. Toch 
overweegt slechts 5% van alle star-
tende ondernemers de mogelijkhe-
den van franchise.

Hard en softfranchise; 
de verschillen
Franchisenemer worden betekent 
vaak dat je meer veiligheid krijgt 
maar minder vrijheid. De mate van 
vrijheid hangt af van de hardheid 
van de formule. Bij hardfranchise is 
de vrijheid minder, maar daar staat 
vaak tegenover dat de formule dui-

delijker is, dat er uniforme reclame 
voor gemaakt kan worden en dat 
je meer ondersteuning krijgt. Soft-
franchise biedt meer vrijheid, maar 
brengt ook risico’s met zich mee: 
als iedere ondernemer zijn vrijheid 
benut, is er dan nog wel sprake van 
een eenduidige formule? Een ver-
waterde formule kan een ernstig 
concurrentienadeel betekenen.
 
Hoe weet u of een formule goed is 
of niet
Er zijn heel wat franchisenemers 
die in een franchiseformule gestapt 
zijn, puur en alleen omdat de formu-
le al meer dan 10 vestigingen had. 
Dit is echter lang niet altijd een ga-
rantie. Er zijn franchiseformules die 
alleen maar bezig zijn met uitbrei-
den, waardoor ze geen aandacht 
meer hebben voor de vestigingen 
die ze al hebben. Het resultaat kan 
zijn dat er aan de ene kant regelma-
tig franchisenemers afvallen, terwijl 
er aan de andere kant steeds fran-
chisenemers bijkomen… tot de bal-
lon knapt. 
De beste tip: ga altijd zelf praten 
met franchisenemers van de for-
mule waarin u geïnteresseerd bent. 
Dan leert u het verhaal van alle kan-
ten kennen.

Ben ik als franchisenemer nog 
steeds wel een ondernemer?
De meeste franchisenemers zullen 
dit zeker beamen. Vaak worden de 
franchisenemer zoveel mogelijk 
lasten uit handen genomen door 
de franchisegever zodat de fran-
chisenemer zich kan concentreren 
op zijn klanten en zijn omzet. Hoe 
een gemiddelde franchisenemer 
vervolgens omspringt met zijn mo-
gelijkheden, kan uiteraard enorm 
verschillen. Je hebt franchisene-
mers die geweldige ondernemingen 
neerzetten met soms wel meer dan 
10 vestigingen van één formule. Je 
hebt ook franchisenemers die ver-
wachten dat de zaak na een paar 
maanden vanuit zichzelf gaat lopen 
en dat ze achterover kunnen leunen.

www.denationalefranchisegids.nl

Wist je  dat meer dan 94% een 
zoekmachine gebruikt als 
start van het zoek en aankoop 
proces. Zorg dus dat je site te 
vinden is!

personeelsdiensten®

..... samen werkt het!

WWW.HOUSEHUNTING.NL

HUUR
VERHUUR
BEHEER

FRANCHISE

www.rabobank.nl

Rabobank. Een bank met ideeën.

Begin met een zakelijke rekening. Kies een
Ondernemerspakket op maat.

Het idee is dat je
als starter niet
direct alles nodig
hebt.
Als startende ondernemer is uw belangrijkste zorg het

binnenhalen van werk. Logisch dat u in deze fase minder

aandacht heeft voor overige zaken. Daarom kan de

Rabobank u adviseren met betrekking tot de financiële

zaken die nu van belang zijn. Zoals een zakelijke rekening

bijvoorbeeld.

www.rabobank.nl
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Wij zorgen voor de beste match
Juridische hulp voor een kwart van de kosten

Thema: Juridisch

Hoe ben jij thuis in rechts-
hulp? Is de plaatselijke 
jurist of een bevriende 

advocaat wel de juiste persoon 
voor jouw case? En: weet je ze-
ker dat je niet te veel betaalt? Om 
deze redenen is vijf jaar geleden 
XS2Justice (spreek uit: access to 
justice) ontstaan, intermediair in 
de rechtshulp. 

‘Deze markt was te duur en te on-
doorzichtig. Daarom hebben wij 
in samenwerking met een aantal 
universiteiten een werkmethode 
ontwikkeld om de kosten voor ju-
ridische hulp te verminderen. Mét 
behoud van kwaliteit,‘ zegt Rob van 
Rooij van XS2Justice. ‘Wij kopen ju-
ridische hulp in en zorgen voor de 
beste match. 

Landelijk netwerk
Hoe kom je aan al die contacten? 
‘We hebben een landelijk netwerk 
van advocaten en juristen. Zij kun-
nen bieden op een opdracht. De-
gene die het laagst offreert, is vaak 
degene met de meeste kennis van 
zaken. Verder trekken wij het pro-
ces uit elkaar. De jurist doet de dos-
sieropbouw en probeert eerst een 
oplossing te vinden. En voor minder 
geld dan een advocaat. Deze komt 

alleen in beeld bij het schrijven van 
een dagvaarding en het uitprocede-
ren.’

Problemen voorkomen
Ach, ik heb als startende onder-
nemer geen problemen met mijn 
klanten. ‘Het gaat niet alleen om het 

oplossen van problemen, juist ook 
het voorkómen ervan,’ legt Rob uit. 
‘Wij kunnen je veel leed besparen. 
Wij beoordelen bijvoorbeeld of je 
algemene voorwaarden correct zijn 
en vertellen je op welke manier je ze 
ter beschikking van de klant moet 
stellen.‘

En verder? ‘Werk je in een samen-
werkingsverband? Dan is het heel 
belangrijk om goede afspraken te 
maken en deze vast te leggen. Ook 
over de rechtsvorm van je bedrijf 
adviseren wij graag. Kijk uit met 
een VOF! Bij deze rechtsvorm ben 
jij persoonlijk aansprakelijk voor 

wat je partner zakelijk doet. Schrijf 
je liever in als eenmanszaak en re-
gel een formeel samenwerkingsver-
band.’
Hoe zit het met personeel? ‘Ja, dan 
krijg je met weer andere zaken te 
maken, een passend arbeidscon-
tract bijvoorbeeld. Wist je dat er 
vaak te lange proeftijden in worden 
genoemd? Voordat je het weet, heeft 
je werknemer een vast contract!’

‘Problemen voorkomen is 
beter dan problemen op-
lossen’.

Het basislidmaatschap van XS-
2Justice is nu een jaar lang 
gratis! Daarmee bespaar je al  
€ 99,- (voor ZZP-ers) of € 245,- 
(voor bedrijven). Voor meer in-
formatie of aanmelding kijk je  
op www.xs2justice.nl/starters

Als u een eenmanszaak, vof of 
cv begint dan geeft de Kamer 
van Koophandel uw gegevens 
door aan de Belastingdienst, 
zodat u zich daar niet meer 
apart hoeft te melden.

ten Donkelaar c.s.
Administraties & Advies BV

Helpt u ondernemenVoor bedrijven en particulieren

- huurtoeslag

- zorgtoeslag

-	 aangifte	inkomstenbelasting

-	 sociale	verzekeringswetten

	 •		uitkering

	 •		studiefinanciering

	 •		kinderbijslag

ten Donkelaar c.s.
Administraties & Advies BV

Helpt u ondernemen

Vestiging	Zevenaar
Ringbaan	Zuid	8		
6905	DB		Zevenaar
T 0316 - 340566
www.tendonkelaar.nl

-	 jaarwerk	en	rapportage

-	 verzorgen	van	uw	boekhouding

-	 loonadministratie

-	 btw	/	loonheffingaangifte

-	 aangifte	vennootschapsbelasting

-	 fiscaal	/	juridisch	/	

	 commercieel	advies

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

Kijk op www.tendonkelaar.nl
en meld u aan! 

Al uw jaarwerk, aangiften OB, IB en alle advies (all-in dus) voor 
slechts € 70,- vast tarief per maand. 
Gratis boekhoudprogramma. 

Bezoek ons op onze stand op 16 maart in de Grolschveste

Vestiging	Enschede
Olieslagweg	136
7521	JG		Enschede
T 053 - 4301356
info@tendonkelaar.nl

ten Donkelaar c.s.
Administraties & Advies BV

Helpt u ondernemen

MOBILITEIT TEN TOP
OOK VOOR DE STARTENDE 

ONDERNEMER!

Almeloseweg 175b

7615 NA Harbrinkhoek / Almelo

Tel: 0546-443120 - Fax: 0546-698410

E-Mail: info@autoleasetwente.nl

Website: www.autoleasetwente.nl



> Succesvol uw bedrijf starten? 
> Ondernemingsplan schrijven? 
> Financiering nodig? 
> Klankborden met een coach?
 
 
Voor deze en meer 
ondernemersvragen kunt u 
contact opnemen met het ROZ.

www.rozgroep.nl  |  (074) 245 89 77  |  info@rozgroep.nl

Het ROZ werkt voor de lokale overheid,
waardoor onze dienstverlening voor u 
veelal kosteloos is.

Overdag geen tijd?

Het is ook mogelijk om voor 

maandagavond een afspraak te 

maken!

PARTNER IN 
 ONDERNEMEN

Aanwezig 
 op de 

 Startersadvies-
dag 16 maart!


