“Aan de slag
met mijn
talent!”
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Voorwoord
Je hebt een goed idee of een talent waarmee je je geld wilt verdienen. Zodra je besloten hebt om voor
jezelf te beginnen, komt er een hoop op je af. Om succesvol te zijn als ondernemer in de creatieve
sector is een geniaal plan of creatieve aanleg niet voldoende. Ook zakelijke vaardigheden en inzicht
zijn van belang. In deze brochure komen alle aspecten van het ondernemen aan de orde. Wie ben je?
Hoe haal je opdrachten binnen? Hoe moet je je verzekeren? Hoeveel belasting moet je betalen?
Hoe voer je een deugdelijke administratie? Waar ontmoet je collega-ondernemers? In de volgende
hoofdstukken komen deze en andere vragen aan bod.
Behalve de informatie in dit boekje, hebben we een uitgebreide webwijzer gemaakt. Deze webwijzer
bevat per hoofdstuk handige links, organisaties en downloads. Gebruik de webwijzer en maak werk
van de schat aan informatie die er voor je op overzichtelijke wijze klaar ligt. Je vindt deze webwijzer
op www.creatiefzuid.nl.
Mocht je na het lezen van de informatie besluiten de stap echt te nemen en een succesvol bedrijf te
starten, dan staan de Kamers van Koophandel Brabant en Limburg voor je klaar. Maar ook als je nog
niet zeker weet of je voor jezelf wilt beginnen, kun je terecht bij onze adviseurs. Je kunt gebruik maken
van adviesgesprekken, spreekuren met specialisten, workshops en seminars. Wil je meer weten?
Neem dan contact op met:
• Kamer van Koophandel Brabant, (040) 232 39 11
• Kamer van Koophandel Limburg, (088) 987 62 50

Oriëntatie
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Is een creatieve onderneming iets voor mij?
Hoe schrijf ik een goed plan?
Je speelt met de gedachte om ondernemer te worden. Je hoofd tolt van de goede ideeën, maar waar
moet je beginnen? Een goede start is het op papier zetten van je gedachten. Dit dwingt je om goed te
formuleren wat je eigenlijk wilt bereiken. Als je onderstaande vragen op papier hebt beantwoord, heb
je eigenlijk al een goede basis voor een ondernemingsplan. Maak hierbij gebruik van alle beschikbare
informatiebronnen. Dit kunnen de adviseurs creatieve industrie van de Kamer van Koophandel zijn,
maar ook vrienden, collega's, studiegenoten of familie.
Wie ben ik?
Een goede voorbereiding is het inventariseren en benoemen van zowel je artistieke als zakelijke
vaardigheden en kwaliteiten. Persoonlijke eigenschappen die van pas komen bij het starten van een
eigen onderneming zijn doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, overtuigingskracht, durf en realiteitszin.
Wat kan ik?
Uiteraard heb je een creatief talent of product in de aanbieding, maar voor een creatieve onderneming
zijn ook zakelijke vaardigheden nodig. Denk bijvoorbeeld aan branchekennis, het vermogen om
commercieel en marktgericht te denken, financieel en fiscaal inzicht en organisatievermogen.
Maak een analyse van je sterke en zwakke punten en bedenk manieren om je zwakke punten op te
vangen. Je hoeft niet alles zelf te weten en te kunnen. Er zijn collega's, adviseurs en specialisten met
wie je kunt samenwerken. Je kunt online diverse tests doen om te kijken hoe het zit met je
ondernemersvaardigheden.
Wat wil ik bereiken?
Bedenk wat je doel is. Wat is je motivatie om een bedrijf te starten?
Wil je aan de slag als zelfstandig kunstenaar of is je doel een
miljoenenbedrijf met veel werknemers. Schrijf zo concreet
mogelijk op wat je gaat doen om je doel te bereiken.
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Ondernemingsplan
Het schrijven van een ondernemersplan is geen verplichting maar mogelijk een waardevol begin van je
eerste werkzaamheden. Het ondernemingsplan geeft structuur. Bovendien is het een ideaal instrument
om anderen te laten zien dat je weet waar je over praat. De adviseurs creatieve industrie van de KvK
helpen je graag met de verdere invulling van je ondernemingsplan. Ze beschikken over een brede kennis
op het gebied van (creatief) ondernemerschap en bedrijfsvoering. Ze denken met je mee van het eerste
idee tot en met een concreet plan van aanpak. Ook de banken in Nederland zijn je graag van dienst met
een starterspakket en een opzet voor een ondernemingsplan.
Parttime ondernemen
Je hoeft niet altijd als fulltime ondernemer aan de slag. Je kunt ook naast je baan gewoon als
zelfstandige actief zijn. Daarmee heb je de zekerheid van inkomsten tijdens de start van je creatieve
onderneming. Let hierbij wel op een eventueel concurrentiebeding bij je werkgever. Nadeel van parttime
ondernemen is dat je niet altijd in aanmerking komt voor bepaalde belastingvoordelen zoals de
startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Informeer goed naar de (on)mogelijkheden bij de
Belastingdienst.
Starten vanuit een uitkering
Zelfstandig ondernemerschap kan de ideale manier zijn om weer deel te gaan nemen aan het
arbeidsproces. Wanneer je een uitkering hebt en een eigen onderneming wilt starten is het raadzaam om
goedkeuring te vragen van de uitkerende instantie. Aanvullende informatie vind je via de website van de
Kamer van Koophandel, de dienst Werk, Zorg en Inkomen van je gemeente of het UWV.

Tips

Handige links en organisaties die je
verder kunnen helpen bij dit onderwerp
vind je op www.creatiefzuid.nl

• Op zoek naar een zakelijk partner?
Vraag onze adviseurs om raad.
• Ben ik wel een ondernemerstype?
Doe de ondernemerstest.
• Beginnen?
Een ondernemingsplan maakt je idee concreet.
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Marktverkenning
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Hoe kom ik aan opdrachtgevers?
Hoe presenteer ik mijn bedrijf?
Wie zijn mijn concurrenten?
Voordat je begint is het belangrijk om jouw markt in kaart te brengen. Omschrijf de branche waarin je
werkzaam bent en onderzoek waar eventuele opdrachtgevers te vinden zijn. Vraag je af wie je
concurrenten zijn en met wie je zou kunnen samenwerken. De volgende vraag is: hoe wil je je
presenteren?
Presentatie
Om in contact te komen met toekomstige opdrachtgevers zul je kansen moeten gaan creëren. Een
verzorgd (online) portfolio is daarbij een goed begin. Daarnaast kun je visitekaartjes uitdelen tijdens
netwerkbijeenkomsten, adverteren in een krant of nieuwsbrief, free-publicity regelen, (gratis) diensten
aanbieden aan nieuwe opdrachtgevers en je inschrijven bij digitale netwerken zoals KvK Hallo, Colin en
LinkedIn.
Met behulp van bovenstaande manieren om jezelf te presenteren, kun je de jacht openen op nieuwe
klanten. Probeer elke dag een uur vrij te roosteren om je hiermee bezig te houden. Klanten leren je
alleen kennen als jij ervoor zorgt dat ze je zien. De adviseurs creatieve industrie van de KvK kunnen je
verder helpen met de voorbereiding van je marketingplan.
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De opdracht binnenhalen
Wanneer je in contact bent gekomen met een potentiële opdrachtgever dan moet je deze kunnen
overtuigen om voor jou te kiezen. Een opdrachtgever vertelt graag over wat hem inspireert,
enthousiasmeert, wat zijn drive is; dit biedt jou waardevolle informatie om op een juiste manier in zijn
behoefte te kunnen voorzien. Probeer oplossingen te bieden voor de vraag van de opdrachtgever.
Presenteer jezelf op een overtuigende en bijzondere manier.

Uitgebreide links
en downloads
via de webwijzer op
www.creatiefzuid.nl

Tips
• Schrijf een marketingplan
• Ontwikkel een goede website

Handige links en organisaties die je
verder kunnen helpen bij dit onderwerp
vind je op www.creatiefzuid.nl
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Netwerken
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Waarom is netwerken belangrijk?
Hoe vind ik mogelijkheden om te netwerken?
Kun je netwerken leren?
Netwerken is het investeren in en onderhouden van contacten die voor jouw toekomstige opdrachten
nuttig kunnen zijn. Om jezelf onder de aandacht te brengen bij toekomstige opdrachtgevers en
mogelijke samenwerkingspartners (collega-ondernemers) zijn (creatieve en zakelijke)
netwerkbijeenkomsten uitgelezen kansen om nieuwe contacten op te doen.
Analyseer je netwerk
Je eigen netwerk is de belangrijkste basis voor het opbouwen van een eigen creatieve onderneming.
De eerste stap: Maak een analyse van je eigen netwerk. Daar zitten zeker al mensen tussen die je verder
kunnen helpen. Denk aan hoe deze vrienden en kennissen je verder kunnen helpen, maar zeker ook aan
wat je voor iemand terug zou kunnen doen. Je kunt eens met iemand mee gaan die al bekend is met
bepaalde netwerken bij jou in de regio. Mogelijk kan diegene jou bij interessante gesprekspartners
introduceren.
Netwerkmogelijkheden
Door goed te netwerken kom je in contact met nieuwe opdrachtgevers. Er zijn natuurlijk professionele
netwerken voor creatieven in je regio maar ook branchenetwerken en businessclubs. Je kunt ook
netwerken op de sportvereniging, op school, met je oude werkgever of op een feestje. Doelgericht
netwerken is van belang. Je kunt dagen vullen met netwerkbijeenkomsten die niet veel voor je bedrijf
betekenen. Zoek de netwerken uit die voor jouw bedrijfsdoelstellingen
interessant of belangrijk zijn en investeer daarin.
Alle begin is moeilijk, maar je zult merken dat je
vanzelf plezier krijgt in het opbouwen van je
eigen netwerk.
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Nieuwe contacten
Tijdens een netwerkbijeenkomst is een goede presentatie noodzakelijk: kun jij in drie, maximaal vier
zinnen vertellen wat jouw bedrijf doet? Vertel gepassioneerd over je bedrijf, maar zorg ook dat je
goed luistert. Enkele mensen uitgebreid spreken, is beter dan iedereen heel even. Zorg dat je bij elke
bijeenkomst minimaal één nieuw persoon leert kennen.
Het is belangrijk om netwerkcontacten goed te onderhouden. Reageer altijd op uitnodigingen en kom
je afspraken na. Als je bijvoorbeeld hebt beloofd een link naar je portfolio te mailen, doe dit dan zo
snel mogelijk.

Uitgebreide links
en downloads
via de webwijzer op
www.creatiefzuid.nl

Tips

Handige links en organisaties die je
verder kunnen helpen bij dit onderwerp
vind je op www.creatiefzuid.nl

• Bezoek de netwerkbijeenkomsten van de KvK
• De workshops van de KvK zijn ook prima momenten
om te netwerken
• Schrijf een 'elevator pitch' – een aansprekende
presentatie over je bedrijf in 1 minuut
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Rechtsvormen
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Welke rechtsvorm past bij mijn bedrijf?
Wat zijn de risico's van een eenmanszaak?
Hoe regel ik de onderlinge samenwerking?
Er zijn verschillende rechtsvormen waar je uit kan kiezen. Voor een autonoom kunstenaar is een
eenmanszaak vaak een goede keus, terwijl twee modeontwerpers liever gaan samenwerken in een
maatschap. Ondernemers die een reclamebureau willen beginnen kiezen misschien eerder voor
samenwerking in een vof (vennootschap onder firma). Vaak werken podiumkunstenaars samen in een
stichting om een bepaald ideëel doel te verwezenlijken. Subsidieverstrekkers geven veelal de voorkeur
aan een stichting omdat deze rechtsvorm geen winstoogmerk heeft. Verder kun je aan de slag gaan als
freelancer of zzp' er (zelfstandige zonder personeel). Deze twee termen zijn populaire benamingen
voor formele rechtsvormen als de eenmanszaak of bv. De keuze van een rechtsvorm is erg afhankelijk
van je plannen als ondernemer. Laat je goed informeren over de voor- en nadelen van verschillende
rechtsvormen voordat je tot een beslissing komt. Dat kan bij de KvK, een boekhouder en/of een
notaris.
Aansprakelijkheid
De eenmanszaak en vof hebben geen rechtspersoonlijkheid. Dit houdt
in dat je volledig aansprakelijk bent voor alle ondernemersrisico´s.
Wanneer je als startende creatieve ondernemer grote investeringen
moet doen (bijvoorbeeld als je een film produceert of dure
materialen moet aanschaffen) dan kun je denken aan de
oprichting van een bv of een stichting. Je beperkt dan het
financiële risico door de juridische scheiding tussen het
vermogen van het bedrijf en je persoonlijke bezittingen,
vermogen en spaargeld. Wanneer je voor deze rechtsvorm
kiest, is contact met een notaris noodzakelijk.
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Samenwerkingscontract
Wanneer je besluit om samen te gaan werken is het raadzaam om afspraken contractueel vast te leggen.
Je kunt zaken regelen als de manier van samenwerking, taakverdeling, procedures bij een conflict en bij
beëindiging van de samenwerking. Op de website van de Kamer van Koophandel zijn enkele voorbeelden
te vinden van vof- en maatschapcontracten. Laat deze modelcontracten checken door een specialist als
je er wijzigingen in aanbrengt.

Uitgebreide links
en downloads
via de webwijzer op
www.creatiefzuid.nl

Tips
• Check de gevolgen voor jouw bedrijf.
• Laat je adviseren door een deskundige bij de keuze voor
een rechtsvorm.

Handige links en organisaties die je
verder kunnen helpen bij dit onderwerp
vind je op www.creatiefzuid.nl
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Huisvesting
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Hoe vind ik een betaalbare werkplek?
Is een combinatie van wonen en werken mogelijk?
Waar vind ik creatieve collega's?
Bij het starten van je creatieve onderneming heb je huisvesting nodig die naast een werkplek liefst ook
nog inspiratie oplevert. Misschien voldoet een thuiswerkplek, maar als je collega's wilt ontmoeten is
een werkruimte in een verzamelgebouw voor creatieve ondernemers een betere optie.
Kies de huisvesting die bij je past
Als je op zoek gaat naar een werkruimte, stel jezelf dan de volgende vragen:
Wat wil ik uitgeven aan huurkosten? Waar wil ik me vestigen? Moet mijn werkplek goed bereikbaar zijn
voor anderen? Wat wil ik dat mijn werkplek uitstraalt? Hoe groot moet het zijn? Hoe lang wil ik er zitten?
Ga bij de gemeente na welke voorwaarden er gelden voor bedrijfsvoering en bedrijfshuisvesting. Vraag
ook of er specifieke vergunningen nodig zijn voor jouw werkzaamheden.
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Huurcontract
Met de ondertekening van een huurcontract komen de eerste maandelijks terugkomende financiële
verplichtingen om de hoek kijken. Zorg ervoor dat je de huur financieel aankunt en waak voor addertjes
onder het gras:
• Lees alle voorwaarden in het contract voor je tekent goed door en schakel een specialist in
bij onduidelijkheden.
• Let op voorwaarden zoals de duur van de huurovereenkomst, de huurprijsverhoging en het
tijdstip van betaling van de huurprijs.
• Wat is in het huurcontact afgesproken indien er gebreken zijn aan de ruimte?
Kun je dan minder huur betalen?
• Kun je ook eerder dan de overeengekomen periode opzeggen?
Bijvoorbeeld wanneer je langere tijd minder opdrachten hebt?
Creatieve broedplaatsen
In Brabant en Limburg zijn veel mogelijkheden om je creatieve onderneming te vestigen tegen een
gunstig tarief. Er zijn in Eindhoven, Heerlen, Helmond, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Sittard-Geleen,
Tilburg en Venlo stichtingen actief die zich bezig houden met het creëren en beheren van betaalbare
werkruimtes voor kunstenaars en creatieve professionals. Deze stichtingen beheren verschillende
gebouwen op aansprekende locaties in de stad. Daarnaast zijn ze voortdurend op zoek naar nieuwe
mogelijkheden om bruikbare, betaalbare en inspirerende werkruimtes te ontwikkelen. De adviseurs
creatieve industrie van de KvK hebben overzichten van dit soort ruimtes in jouw regio. Maak een
afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Tips

Handige links en organisaties die je
verder kunnen helpen bij dit onderwerp
vind je op www.creatiefzuid.nl

• Vraag de gemeente naar de voorwaarden van thuis werken
• Beding een opzegtermijn in je huurcontract
• Vraag collega-ondernemers naar hun ervaringen met huren
• Vraag de adviseurs van de KvK naar actuele en interessante
huisvestingsmogelijkheden voor creatieve ondernemers
in jouw stad
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Organisatie

6

Wat zet ik in de algemene voorwaarden?
Wat is een VAR?
Hoe bescherm ik mijn idee?
Er zijn veel zaken waar je aan moet denken als je je onderneming organisatorisch goed op poten wilt
krijgen. De tips in dit hoofdstuk kunnen je daar bij helpen.
Contract
Als je een opdracht aanneemt, wil je graag weten waar aan je toe bent. Wat verwacht je opdrachtgever
van jou en wat kan jij op jouw beurt van je opdrachtgever verwachten? Om dit zo goed mogelijk te
regelen, is het verstandig om alle voorwaarden, rechten en plichten op papier te zetten in een
overeenkomst of contract. Hierin staan in ieder geval de omschrijving van het te leveren werk, de
opleveringstermijn en te betalen prijs. Belangrijk is dat je noteert wat er gebeurt als één van de partijen
zijn verplichtingen niet nakomt. De KvK biedt verschillende modelcontracten die al juridisch zijn getoetst.
Algemene voorwaarden
Als ondernemer ben je niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren, maar het is wel handig. Je
hoeft dan niet meer bij elke overeenkomst te onderhandelen over de voorwaarden, bovendien voorkom
je conflicten omdat de rechten en plichten van jou en je opdrachtgever zijn vastgelegd.
Op de site van de KvK vind je verschillende modelvoorwaarden. Vraag ook om eventuele modelvoorwaarden via een brancheorganisatie. Je kunt je algemene voorwaarden bij de arrondissementsrechtbank
of bij de Kamer van Koophandel deponeren. Op die manier heeft iedereen inzage in jouw betalings- en
leveringsvoorwaarden. Krijg je een conflict met een (potentiële) opdrachtgever, dan sta je sterker omdat
je kunt bewijzen dat je voorwaarden van toepassing waren op het moment dat jullie de overeenkomst
sloten. Lees op de KvK-site wat je moet doen om ervoor te zorgen dat je de algemene voorwaarden op de
wettelijk juiste manier gebruikt.
VAR
Als je zzp' er of freelancer bent, dan wil dit nog niet zeggen dat je door de Belastingdienst en UWV als
zelfstandig ondernemer wordt gezien. Voor de freelancer en de opdrachtgever is het belangrijk om voor
het aangaan van een overeenkomst te weten of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap of van een
fictief dienstverband. Je kunt bij de belastingdienst een verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen.
Met dit document kun je de opdrachtgever laten zien dat de belastingdienst jou ziet als zelfstandig
ondernemer. Een VAR-verklaring is alleen noodzakelijk voor een zakelijke opdrachtgever. Het is niet
noodzakelijk als je diensten verricht voor een particuliere opdrachtgever.
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Verzekeren
Als startend creatief ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor je inkomen, ook als je ziek wordt of
arbeidsongeschikt raakt. Ondernemers zijn niet automatisch verzekerd voor arbeidsongeschiktheid of
ziektekosten, dus het is verstandig je te laten voorlichten over verzekeringen door een assurantiespecialist of de adviseurs van de Kamer van Koophandel. Een overzicht van de belangrijkste
verzekeringen:
• ziektekosten
• arbeidsongeschiktheid
• (beroeps- of bedrijfs)aansprakelijkheid en rechtsbijstand
• verzekeringen van het bedrijfsvermogen
• kredietverzekering
• oudedagsvoorziening
Bescherming van je idee of product
Er zijn diverse manieren om jouw idee in een vroeg stadium te beschermen. Zo kun je auteursrecht
claimen, je ontwerp, werkproces of merk registreren en zijn er diverse mogelijkheden op het gebied van
contractuele bescherming.
De auteurswet beschermt de makers van werken van letterkunde, wetenschap of kunst. De wet op de
naburige rechten geeft uitvoerende kunstenaars, producenten van geluidsdragers, omroeporganisaties
en filmproducenten bescherming en exploitatierechten. Uitvoerende kunstenaars hebben naast
exploitatierechten ook persoonlijkheidsrechten, die direct zijn verbonden aan de vertolker van het werk.
Bescherming van ontwerptekeningen en modellen wordt geregeld in het tekeningen- en modellenrecht.
Tekeningen en modellen kunnen ook onder het auteursrecht vallen. Laat je informeren over de diverse
mogelijkheden bij de KvK en/of Kunstenaars&Co.

Tips

Handige links en organisaties die je
verder kunnen helpen bij dit onderwerp
vind je op www.creatiefzuid.nl

• Maak gebruik van de gratis modelcontacten en
voorwaarden van de KvK
• Download de brochure verklaring arbeidsrelatie van
belastingdienst.nl
• Denk goed na over hoe je je wilt verzekeren
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Administratie

7

Ben ik verplicht een zakelijke rekening af te sluiten?
Wat zijn bedrijfskosten?
De start van je creatieve onderneming betekent ook de start van een deugdelijke administratie. Met
een set ordners en tabbladen en een stuk of zeven bewaarbakken, houd je de paperassen op orde en
verklein je de kans dat je belangrijke documenten kwijtraakt. Mogelijk wil je de administratieve
rompslomp liever uitbesteden aan een boekhouder of administratiekantoor, maar enig inzicht in de
cijfers blijft belangrijk. Besteed dus tijd aan het bijhouden van je administratie.
Boekhouder
De aangifte van de btw kunnen de meeste ondernemers zelf doen, maar de jaarlijkse aangifte
inkomstenbelasting is al ingewikkelder. Een boekhouder of accountant kost geld, maar kan je ook veel
opleveren. De belastingwetten veranderen regelmatig, waardoor je bijvoorbeeld het risico loopt dat je
aftrekmogelijkheden over het hoofd ziet. Je administratie moet voldoen aan wettelijke eisen. De KvKadviseurs of een boekhouder kunnen je hier meer over vertellen. Een eerste oriënterend gesprek bij een
boekhouder is meestal gratis.
Zakelijke rekening
Zorg ervoor dat je de financiën van je bedrijf scheidt van je privézaken.
Dat doe je onder meer door een aparte rekening te openen. Voor een
officiële zakelijke rekening zal de bank een inschrijfnummer van
de Kamer van Koophandel vragen. Een zakelijke rekening is niet
verplicht, maar wel heel handig.
Bedrijfskosten
Bedrijfskosten zijn kosten die je voor de jaarlijkse aangifte
inkomstenbelasting kunt opgeven. De aanschaf van een
computer, maar ook bijvoorbeeld reiskosten of lunchkosten zijn aftrekbaar. Zelfstandige ondernemers
mogen alle kosten aftrekken die 'dienstbaar' zijn
aan hun bedrijf. Wil je meer informatie over de
kosten die je kunt aftrekken, raadpleeg je
boekhouder of de Belastingdienst.
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Debiteurenbeheer
Als een opdrachtgever je factuur niet op tijd betaalt, heb je een probleem. Zorg ervoor dat je duidelijke
afspraken maakt over betaling. Dat kan in je algemene voorwaarden (zie hoofdstuk 6). Stuur je factuur
zo snel mogelijk na afronding van de opdracht. Is de betaaltermijn verstreken, pak de telefoon. Zo kom
je erachter waarom er nog niet betaald is. Mocht de opdrachtgever dan nog niet betalen, kun je een
aanmaning sturen en mag je boeterente en administratiekosten gaan rekenen over het te ontvangen
bedrag. Op de site van de KvK vind je een stappenplan over goed debiteurenbeheer.

Uitgebreide links
en downloads
via de webwijzer op
www.creatiefzuid.nl

Tips

Handige links en organisaties die je
verder kunnen helpen bij dit onderwerp
vind je op www.creatiefzuid.nl

• Volg een seminar bedrijfsadministratie bij de KvK
• Maak eens een afspraak met een boekhouder
• Vraag het handboek ondernemen aan bij de
belastingdienst
• Let erop dat je factuur aan de wettelijke eisen voldoet
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Financiën

8

Hoeveel geld heb ik nodig voor de start?
Hoe maak ik een goed financieel plan?
Waar vind ik subsidie?
Hoe kom je aan geld voor je eerste investeringen? En hoe zorg je ervoor dat je je vaste lasten kan
blijven betalen, ook als er even minder geld binnenkomt? De basisregel is simpel: pas je wensen aan
aan je financiële mogelijkheden. Hier volgen enkele tips en adviezen over het maken van een goed
financieel plan en de mogelijkheden voor financiering van dit plan.
Financieel plan
Maak een goede planning van verwachte inkomsten en uitgaven en stel deze indien nodig tussentijds bij.
Bedenk daarbij welke uitgaven structureel zijn en welke incidenteel. Houd zakelijke en privé-uitgaven
gescheiden.
Er zijn drie soorten begrotingen die je bij de start van je creatieve onderneming kunt maken. Met de
investeringsbegroting maak je een overzicht van hoeveel geld je daadwerkelijk nodig hebt voor de start
van je creatieve onderneming. De financieringsbegroting geeft aan waar je het geld voor je investeringen
vandaan haalt. Dit kan eigen geld van je spaarrekening zijn, maar ook inkomsten uit fondsen, subsidies,
schenkingen of leningen van de bank. Je leest meer over de exploitatiebegroting in de volgende alinea.
De exploitatiebegroting: winst = omzet - kosten
Je exploitatiebegroting maakt duidelijk wat de verwachte inkomsten en kosten van je onderneming zijn.
Het laat zien hoeveel omzet en winst je denkt te maken. De omzet is het bedrag dat je binnenhaalt met je
werk (optelsom van de facturen). De behaalde omzet bepaalt of je alle kosten kunt betalen en wat je
vervolgens maandelijks kunt besteden. Winst is het verschil tussen de omzet en de gemaakte kosten en
dus de basis van je inkomen. Let op: over de winst moet nog inkomstenbelasting worden betaald. Een
juiste omzetberekening is van groot belang om een goed inzicht te krijgen in de financiële
mogelijkheden van je creatieve onderneming. Bespreek deze met je boekhouder zodat je niet voor
onverwachte uitgaven komt te staan.
Uurtarief
Hoe bepaal je het juiste uurtarief? Als starter wil je niet te hoog gaan zitten, maar zeker ook niet te laag.
Soms kan het makkelijker zijn om met een vast bedrag te werken. Bepaal je tarief met behulp van de
prijzen die je concurrenten vragen. Werk niet onder de prijs, hiermee bederf je de markt en tast je je
eigen geloofwaardigheid aan. Is de opdrachtgever een groot bedrijf of een startende collega?
Is het een spoedklus? Is het een lange of een korte opdracht?
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Al deze zaken kunnen van invloed zijn op de prijs die je voor de opdracht berekent. Een opdracht van drie
maanden verzekert je van inkomen over een langere tijd, dus kan je uurtarief wat lager zijn dan je gewoonlijke
tarief. Is de opdracht een spoedklus waarvoor je andere zaken moet laten liggen, dan kan dit een reden zijn om
een hoger tarief te vragen. Laat wel altijd je standaard uurtarief zien in de offerte. De opdrachtgever weet dan
wat je normaal gesproken zou vragen. Bereken een lager tarief als korting, een hoger tarief als toeslag.
Financiering
Als je wilt investeren in je bedrijf zonder dat je hiervoor genoeg winst hebt gemaakt dan zijn er diverse
financieringsmogelijkheden:
Kredieten
Banken lenen geld uit aan starters en willen zekerheden voor de terugbetaling en een eigen financiële
inbreng. Mogelijk kunnen familie en kennissen garant staan voor de lening. Bij de aanvraag van een krediet
moet je wel een gedegen ondernemingsplan kunnen laten zien. Geld lenen bij familie, kennissen en vrienden
is een goede mogelijkheid mits je de afspraken goed contractueel vastlegt. Particulieren die geld lenen aan
startende ondernemers hebben bepaalde fiscale voordelen.
Subsidies en fondsen
Subsidies worden uitgekeerd door de (semi-)overheid en door fondsen. Het voordeel van een subsidie is dat
er geen financiële tegenprestatie verwacht wordt. Het verstrekte geld is vaak een gift. In het algemeen vraagt
een subsidieverstrekker wel een financiële verantwoording van hoe je de subsidie besteed hebt.

Tips

Handige links en organisaties die je
verder kunnen helpen bij dit onderwerp
vind je op www.creatiefzuid.nl

• Vraag een boekhouder of accountant om advies
• Je krijgt maar één kans bij een bank – zorg voor een perfect
ondernemersplan
• Kom je er niet uit, vraag de adviseurs creatieve industrie
om hulp
• Let op, geld lenen kost geld!
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Belastingen

9

Welke belastingen moet ik betalen?
Heb ik als starter recht op belastingvoordelen?
Wanneer je in loondienst werkt, betaalt je werkgever de loonbelasting en de sociale premies. Heb je
een eigen bedrijf, dan moet je zelf belastingen gaan betalen. Welke belasting er voor jou geldt, hangt
af van je bedrijfsvorm. Een belangrijke belasting waar vooral startende creatieve ondernemers mee te
maken krijgen is de inkomstenbelasting. Stichtingen, verenigingen en bv's die een onderneming
drijven krijgen hiernaast te maken met vennootschapsbelasting en, wanneer er werknemers in dienst
zijn, loonbelasting.
Belastingvoordelen
Als je als onderneming inkomstenbelasting betaalt, heb je recht op een aantal extra aftrekposten zoals
de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Aan het gebruik van deze aftrekposten zijn wel voorwaarden
verbonden. Zo moet je per jaar minimaal 1.225 uur in je bedrijf werken om aanspraak te kunnen maken
op de zelfstandigenaftrek. Vraag je boekhouder of de Belastingdienst naar informatie over aftrekposten
die voor jou interessant zijn.
Btw
Je activiteiten zijn btw-plichtig als je regelmatig, tegen vergoeding, diensten verricht of goederen levert
aan het maatschappelijke verkeer. De btw die je betaalt op de aanschaf van de materialen, investeringen
en inkoop mag je hiervan aftrekken.
Bij de inschrijving van je eenmanszaak, vof en/of
maatschap in het handelsregister van
de KvK kan de aanmelding voor
de belastingdienst direct
geregeld worden. Een bv
of nv moet je wel zelf bij de
Belastingdienst aanmelden.
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Tarieven btw
De btw heeft verschillende tarieven. Voor de meeste goederen en diensten geldt het algemene tarief van
19%. In bijzondere gevallen geldt het verlaagde tarief van 6%. Dit geldt bijvoorbeeld voor toegang tot
culturele evenementen (musea, concerten) en voor optredens door uitvoerende kunstenaars. De
leveringen van goederen en diensten die zijn vrijgesteld van btw geldt onder meer voor sociaal-culturele
diensten en producten en voor diensten door componisten, schrijvers en journalisten. Let op: voor de
toepassing van de vrijstelling gelden bepaalde voorwaarden. Vraag het gratis starterspakket van de
Belastingdienst aan voor specifieke informatie en voorwaarden of raadpleeg je boekhouder.

Uitgebreide links
en downloads
via de webwijzer op
www.creatiefzuid.nl

Tips

Handige links en organisaties die je
verder kunnen helpen bij dit onderwerp
vind je op www.creatiefzuid.nl

• Vraag het gratis starterspakket van de Belastingdienst aan
• Raadpleeg een boekhouder of accountant voor fiscaal advies
• Laat je boekhouder de contacten met de Belastingdienst
onderhouden
• Check of je in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling
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Aan de slag!

10

Ik wil aan de slag, wat moet ik allemaal regelen?
Moet ik mij inschrijven bij de Kamer van Koophandel?
Voordat je daadwerkelijk aan je eerste opdracht kunt beginnen, is er een aantal formaliteiten dat je
moet doorlopen. De adviseurs creatieve industrie van de KvK kunnen je hierin ondersteunen zodat je
snel aan de slag kunt.
Inschrijving verplicht
Om te beginnen moet je je onderneming binnen een week vóór of na vestiging inschrijven in het
handelsregister. Het uittreksel met bijbehorend KvK-nummer is de officiële erkenning van de start van je
creatieve onderneming. De kosten zijn afhankelijk van de rechtsvorm en liggen tussen de 40 en 150 euro
per jaar. Belangrijk om mee te nemen bij de daadwerkelijke inschrijving: legitimatiebewijs, (eventueel)
huurcontract als de werkruimte afwijkt van het privé-adres en een eventuele vof-akte.
Handelsnaam
Uiteraard heeft je bedrijf een naam nodig. Een handelsnaam, zoals de Kamer van Koophandel het noemt,
is de naam waaronder je onderneming in het handelsregister staat ingeschreven. Let er bij de keuze van
een handelsnaam op dat de naam nog niet bestaat en dat hij geen verwarring oproept.
De KvK kan eventueel een handelsnaamonderzoek voor je uitvoeren.
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CreatiefZuid, de toegangspoort tot de creatieve sector in Brabant en Limburg.
Op de portal CreatiefZuid.nl kunnen creatieven zichzelf presenteren via een profiel en portfolio. Maar
ook elkaar inspireren en kennis vergaren. Bovendien bevat de website een agenda en een overzicht van
de diverse organisaties en onderwijsinstellingen die in deze sector actief zijn. Via deze portal maakt de
Kamer van Koophandel het grote potentieel aan creatief talent in het zuiden zichtbaar en het is daarmee
tevens voor mogelijke opdrachtgevers een ingang om de creatief te vinden die ze zoeken.
Sluit je aan op de groeiende groep CreatiefZuiderlingen.
Tenslotte
De Kamers van Koophandel Brabant en Limburg wensen je veel succes bij de start van je onderneming.
Mocht je nog vragen hebben of behoefte aan advies, dan kun je altijd aankloppen bij onze adviseurs.

Tips
• Registreer een domeinnaam zodra je bent ingeschreven
bij de KvK
• Maak gebruik van de (gratis) diensten van de KvK

Handige links en organisaties die je
verder kunnen helpen bij dit onderwerp
vind je op www.creatiefzuid.nl
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Ondernemen in de creatieve sector?
Doe het samen met je Kamer van Koophandel
en CreatiefZuid

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Het project Creatief Ondernemerschap
De creatieve sector levert een enorme economische impuls en bijdrage aan het vestigingsklimaat van
Zuidoost- Nederland. Daarom zijn de Kamers van Koophandel Brabant en Limburg gestart met het
project Creatieve Industrie.
Dit project heeft als doel:
- het stimuleren en faciliteren van startende bedrijven in de creatieve sector;
- het tot stand brengen van netwerken en samenwerkingscombinaties tussen bedrijven in de creatieve
sector en 'reguliere' sectoren.
Het project richt zich op de volgende drie hoofdsectoren:
- kunsten (beeldende kunst, podiumkunst en literatuur)
- media en entertainment (omroep, muziekindustrie, film- en video/DVD-industrie en uitgevers)
- creatieve zakelijke dienstverlening (vormgeving, ontwerp en reclame)

Meer weten?
Neem contact op met de adviseurs creatieve industrie van de Kamer van Koophandel:
Kamer van Koophandel Brabant
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Postbus 735
5600 AS Eindhoven
T (040) 232 39 11
E info@brabant.kvk.nl

Kamer van Koophandel Limburg
Noorderpoort 21
5916 PJ Venlo
Postbus 1910
5900 BX Venlo
T (088) 987 62 50
E info@limburg.kvk.nl

Als je op de hoogte wilt blijven van activiteiten, netwerkbijeenkomsten, seminars en actuele informatie
over ondernemen in de creatieve sector, surf dan naar www.creatiefzuid.nl
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Het project 'Creatief Ondernemerschap: een impuls voor innovatie' wordt mede financieel mogelijk gemaakt door de provincies
Noord-Brabant en Limburg alsmede door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Operationeel Programma
Zuid-Nederland.
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