
Ondernemer in beeld

In deze rubriek stellen we telkens een ondernemer voor die pas gestart is met zijn of haar bedrijf. Hoe heeft hij het
aangepakt? Wat drijft hem? Wat is mee- en tegengevallen en welke tips heeft hij voor andere starters?

Ondernemer: Jacco Heijnen
Bedrijf: Jacco Heijnen allround financieel specialist
Gestart: 1 januari 2013

Met een werkverleden als assistent controller en economiedocent (mbo, havo en vmbo) heeft Jacco ervaren dat hij

het prettigst functioneert met kleinere groepen. Dat geeft hem de gelegenheid om meer maatwerk af te leveren. Wat

dat betreft is hij nooit een urenmachine geweest en haalde hij vooral voldoening uit het gegeven om leerlingen ook

echt verder te helpen in hun kennisontwikkeling, en dat niet alleen met economie. Nu wil hij hetzelfde bereiken voor

startende ondernemers, maatwerk leveren en de boekhouding voor hen op orde brengen vanuit een breder

perspectief.

Op 1 januari 2013 is Jacco begonnen met een eigen administratiekantoor,

waarbij de nadruk ligt op begeleiding en uitleg bij het boekhouden. Vooraf

heeft Jacco contact gezocht met het StartersCentrum: “Ik ben daar door

bedrijfsadviseur Marcel van Kasteren prima ingelicht over een groot aantal

praktische zaken die je moet weten als startende ondernemer, daar wist ik

nog te weinig van. Hoe een ondernemingsplan er uit zag was niet nieuw, ik

had er op het mbo al zelf les in gegeven.”

Jacco zocht verder nog hulp bij verschillende experts: “Ik heb veel steun

gehad van mijn verzekeringstussenpersoon, die me alles vertelde over hoe mijzelf te verzekeren als je zelfstandig

gaat beginnen. Absoluut belangrijk, nu ben ik goed verzekerd tegen een relatief lage premie. Daarnaast heeft een

communicatiebureau me veel geleerd over marketing en geholpen met het bouwen van een goede website.”

De positieve kanten van het ondernemerschap bestaan voor Jacco vooral uit de vrijheid die hij heeft om zijn tijd zelf in

te delen, op elk tijdstip van de dag. Prettig is ook dat hij aan niemand verantwoording hoeft af te leggen en dat hij de

kans krijgt om op zijn eigen instinct af te gaan. Wat tegenvalt is het vinden van nieuwe klanten, ook al maakt hij veel

reclame en begeeft hij zich in diverse netwerken. “Ondernemerschap is echter ook een kwestie van geduld en

doorzetten. Da´s niet het probleem maar ik ben ongeduldig van aard. Je leert wel jezelf kennen en dat zorgt ook voor

persoonlijke groei omdat je zeker ook met tegenslagen en onzekerheden te maken krijgt.”

Jacco heeft de volgende tips voor starters:

 Werk je samen met een familielid, vriend of vriendin, leg afspraken dan goed schriftelijk vast, desnoods bij een

notaris

 Zorg voor een degelijke boekhouding: een nette klapper waarin inkopen, verkopen en bankafschriften goed van

elkaar gescheiden zijn is een eerste stap

 Een computer boekhoudprogramma hoeft niet duur te zijn: voor ongeveer € 100 euro per jaar heb je al op Excel

gebaseerde boekhoudsoftware, die ook voor een leek op boekhoud-gebied redelijk goed is in te vullen.

 Maak voor jezelf een planning en houd je daaraan. Pas op met teveel ´goede bedoelingen´ en houd een goede

agenda bij! Niemand geeft je opdrachten, daar moet je zelf voor zorgen.

 Houd de kosten laag, je moet deze allemaal maar weer terug verdienen en let ook op zogenaamde

spookfacturen.

 Ga na met welke soorten belastingen en heffingen je allemaal te maken krijgt.

 Let er op dat je goed verzekerd bent denk ook eens aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

“Over 5 jaar wil ik genoeg klanten hebben, zodat ik voor mezelf enige reserves kan opbouwen en een goede

oudedagsvoorziening heb. Ik wil graag een tevreden klantenkring die ik op maat kan bedienen door middel van een

actieve begeleiding van hun financiële administratie. Het geven van advies en uitleg vind ik nog het leukste om te

doen. Ook hoop ik ondernemingen te kunnen helpen met het binnenhalen van subsidies. Graag wil ik een boekhouder

zijn die niet alleen geld kost maar door goed advies en onderzoek ook veel geld kan opleveren voor een ondernemer.”

Wil je meer weten over Jacco en zijn onderneming? Neem gerust een kijkje op: www.jaccoheijnen.nl

Zelf een keer in beeld komen? Stuur een mail naar: info@starterscentrum.nl


