
Een goede administratie
basis voor succesvol ondernemerschap



Marina van Rossum

Dé Blijmaker die werkt als verbinder en motivator en realiseert de resultaten
die gesteld zijn binnen het MKB.

Waarom ga ik administreren leuk vinden?



Een goede administratie

Wérkt voor jou, niet jij voor hem/haar

Kenmerken van een goede administratie zijn:

✓ Makkelijk

upload, herkenning, leesbaar

✓ Efficiënt

zelflerend, all-in-1

✓ Passend bij jouw onderneming

to-the-point

✓ Kostenbesparend

binnen begroting, levert geld op

✓ Functioneel 

ondersteunend



Boekhouder (houder van de boeken)

Accountant (accountants-administratieconsulent)

Fiscalist (belastingwetgeving breed)

Welke administratieve adviseur?

Luca Pacioli 1445 - 1517

Dubbel boekhouden - 1494

Dagboek + kasboek



Verplichtingen & Rechten

Verplichtingen Rechten

▪ Ondernemersaftrekken genieten *

▪ Goed koopmanschap tonen

▪ Businessplan maken, simpel en 
hanteerbaar

▪ Advies vragen & ontvangen

▪ Bijhouden van alle omzet en kosten 
facturen

▪ Bijhouden van Uren en Afspraken = 
agenda

▪ Belastingaangiften indienen & betalen *

▪ 7 jaar bewaartermijn 



Verplichting | Bijhouden van alle omzet en kosten facturen

• Eenmanszaak is natuurlijkpersoon

• Geen gescheiden vermogen

• Prive opname en stortingen

• Besloten Vennootschap is rechtspersoon

• Wel gescheiden vermogen

• Prive opname en stortingen niet mogelijk, altijd 

r/c (rekening courant)

• Omzet = verkoopfacturen • Kosten = inkoopfacturen / bonnetjes



Online of Offline administreren



6 algemene tips voor iedere rechtsvorm

1. Informeer al je leveranciers dat je hun facturen alleen nog per e-mail wilt ontvangen, 

of rechtstreeks in de boekhouding.

2. Gebruik software waarmee met behulp van een app bonnetjes kunnen worden geüpload.

3. Schaf een tankpas bij bijv. MKB Brandstof aan.

4. Kies voor een bank die een directe koppeling met je online boekhoudsoftware heeft.

5. Vraag je financieel adviseur hoe je kunt factureren in je online boekhoudsoftware.

6. Vraag je financieel adviseur hoe je kunt betalen via je online boekhoudsoftware.



Online Systemen en (on)mogelijkheden - Jortt

Boekhouden met een Glimlach!

Bunq en Mollie bankkoppeling



Online Systemen en (on)mogelijkheden - Yuki

ING, ABN AMRO, RABO en KNAB bankkoppeling



Online Systemen en (on)mogelijkheden – Exact Online

ING, KNAB, ABN AMRO en RABO bankkoppeling



Online Systemen en (on)mogelijkheden – Nog meer

Get Gekko
ING, ABN AMRO, RABO bankkoppeling

Geen bankkoppeling

KNAB bankkoppeling bij RLZ, MoneyMonk, Twinfield, Snelstart en 

e-boekhouden



Rechten | Advies vragen & ontvangen

✓ Ervaren Ondernemer

✓ Blijf op de hoogte, ondanks ‘geen zin, geen idee’

✓ Check: Nieuwe Wetten

✓ Gebruik makkelijke software

✓ Gebruik Offertes/Opdrachtbevestigingen

→ factureerbaar

→ algemene voorwaarden

✓ Eerst vragen, dan uitvoeren!



Marina van Rossum

Dé Blijmaker die werkt als verbinder en motivator en 
realiseert de resultaten die gesteld zijn binnen het MKB.

Daarom ga ik administreren leuk vinden!


