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Inleiding 
  

Voorwoord 
 
In de aanloop naar het schrijven van dit boek realiseerde ik me dat de bestaande boeken over 
financiën veel cijfers bevatten. Ondernemers die gericht zijn op cijfers, zullen baat hebben bij 
dergelijke boeken. Maar er is ook een grote groep ondernemers die uit de enorme cijferbrij niet wijs 
wordt. Deze ‘letterlezers’ zijn meer gebaat bij een tekstboek over cijfers. Daar hoop ik met dit boek in 
te voorzien. 
 
Een ander verschil met de bestaande boeken is dat deze boeken inhoudelijk weliswaar over financiën 
en belastingen gaan, maar dat nergens aandacht wordt besteed aan structuur en werkwijze. Hoe kun 
je het best je administratie bijhouden? En welke werkzaamheden komen hierbij kijken? Om je een 
richtlijn voor de structuur en werkzaamheden te geven, is de CIJFER methode ontwikkeld; een 
methode die je helpt bij het onder controle krijgen én houden van je administratie. 
 
Introductie 
 
Mijn naam is Machiel Keet. Ik ben medeoprichter van Gere-geld en de bedenker van het gelijknamige 
online boekhoudpakket voor de zzp’er. Bij het ontwikkelen van dit pakket heb ik mijn ideeën over het 
inrichten en bijhouden van de online administratie moeten vertalen naar programmeertaal, zodat de 
programmeerder aan de slag kon. Met dit boek heb ik opnieuw een vertaalslag gemaakt. Dit keer 
voor de letterlezers, zodat ook zij met hun cijfers aan de slag kunnen. 
 
Op mijn 21e had ik nog geen beroepsopleiding gevolgd. Ik werkte in een fabriek, maar besloot al snel 
dat ik hier geen toekomst had. Daarom ben ik toch weer de schoolbanken in gegaan, waar ik de 
boekhoudopleidingen op lbo-, mbo- en hbo-niveau met succes heb afgerond, gevolgd door een post-
hbo-opleiding bedrijfseconomie en bedrijfskunde aan de Open Universiteit. Op mijn dertigste was ik 
eindverantwoordelijke financiën bij een bedrijf met vierhonderd medewerkers. Aan 
doorzettingsvermogen en aan ambitie ontbreekt het me dan ook niet. Ik ben dertien jaar werkzaam 
geweest als eindverantwoordelijke financiën bij verschillende bedrijven, toen ik besloot als 
zelfstandig ondernemer verder te gaan.  
 
Ik startte op een zolderkamer, met een lege database. Anderhalf jaar later was is al zover dat ik live 
kon gaan met mijn eigen administratieve oplossing: Gere-geld. Vervolgens heb ik ook een 
administratiekantoor opgezet, waar ik binnen een jaar al voldoende klanten had. Toch ben ik niet op 
mijn lauweren gaan rusten. De drive om te ontwikkelen, is door de jaren heen niet minder geworden. 
Daarom ben ik onlangs gestart met een franchiseconcept. In ons land is een groot aantal zzp’ers met 
een administratiekantoor, gekoppeld aan een online boekhoudpakket, die een kleine eigen regio 
bedient. Die zzp’ers bied ik de mogelijkheid om hun administratiekantoor om te vormen tot een 
Gere-geld administratiekantoor, met het voordeel dat zij voortaan ondersteund worden door de 
Gere-geld organisatie. Samen staan we sterk(er), nietwaar?  
Wil je hier meer over weten, kijk dan op http://administratieveoplossing.nl/franchisenemer/ 
 
Voor wie? 
 
Dit boek is speciaal geschreven voor alle mensen die niets met cijfers hebben maar hier om de één of 
andere reden wel iets mee moeten. Het grootste deel van de lezers zal bestaan uit zzp’ers, die veelal 
uit een werksituatie komen waarin enkel geappelleerd werd op hun specialisme. Bij zelfstandig 
ondernemen komt echter meer kijken. Zoals het voeren van een deugdelijke administratie. Wanneer 
je een specialisme hebt dat niets met cijfers te maken heeft, dan is dit niet eenvoudig. Ondersteuning 

http://administratieveoplossing.nl/franchisenemer/


is dan gewenst. Met dit boek hoop ik alle vragen en onzekerheden met betrekking tot de 
administratie weg te nemen, zodat iedereen voortvarend aan de slag kan. Of je nu iets met cijfers 
hebt of niet. 
 
Je hoeft geen specialist te worden op financieel gebied, maar het is wel raadzaam om optimaal 
inzicht in je cijfers te hebben. Niemand kan je dan nog iets wijsmaken; jij zit aan het stuur van je 
onderneming. 
 
Resultaat 
 
Wanneer je dit boek hebt gelezen en de CIJFER methode hebt geïmplementeerd, dan heb je je 

administratie onder controle. Je administratie is altijd bijgewerkt en je komt niet meer voor 

verrassingen te staan. Je hebt optimaal inzicht in je financiële administratie. Je weet hoeveel winst je 

hebt gemaakt en hoe je balans in elkaar zit. Je weet hoeveel bezittingen je hebt en welke schulden 

op je onderneming geregistreerd staan. En je weet welke bedragen je nog moet ontvangen van 

klanten en/of moet betalen aan leveranciers. Je volgt je bankstand en reserveert tijdig voor 

belastingen en investeringen. Belastingen zijn geen onbekenden meer voor je. Daardoor kun je je 

volledig focussen op waar je het allemaal voor doet: zelfstandig ondernemen. 

  



 

7. Financieel inzicht 
 

Het nut van financieel inzicht 
 
Inzicht in je eigen financiën en resultaat is belangrijk. De belangrijkste reden om een goed financieel 
inzicht te hebben, ben je zelf. Daarnaast zijn er instanties die van je eisen dat je je administratie op 
orde hebt. We hebben het met name over de belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Bij een 
goed financieel inzicht houd je overzicht en word je niet verrast door grote uitgaven zoals 
investeringen, je btw-aangifte of je aangifte inkomstenbelasting. Als je niet reserveert voor dergelijke 
grote uitgaven, kom je op enig moment voor een keuze te staan. Je hebt een geldtekort, maar je 
moet wel betalen. 
 
Op hoofdlijnen kun je zeggen dat je naast je resultaat ook je banksaldo moet volgen. Maar daarmee 
ben je er nog niet. Ook het saldo van hetgeen je nog moet ontvangen van je klanten is belangrijk. Dit 
is je tegoed. Vervolgens zijn er de te betalen bedragen aan je leveranciers. Dit zijn je 
betalingsverplichtingen op korte termijn. Als je het banksaldo combineert met de nog te ontvangen 
bedragen en vermindert met de nog te betalen bedragen heb je inzicht dat je, als het goed is, gerust 
stelt.  
 
Zo krijg ik financieel inzicht 
 
Het krijgen van goed financieel inzicht begint bij het op orde hebben van je administratie. De 
administratie wordt vaak gezien als het voldoen aan verplichtingen. Beter is echter om je 
administratie te bekijken als een informatiebron. Als je je verkoopfacturen, inkoopfacturen en 
bankmutaties regelmatig bijgewerkt, weet je hoe je ervoor staat. 
 
Boek alle aflossingen, afschrijvingen en, bij personeel, loonkosten die bij het personeel horen. 
Vervolgens is het zaak om naar je bedrijfsresultaat te kijken. Het bedrijfsresultaat staat in verband 
met je liquiditeit uit het voorgaande kopje. 
 
Reserveer voldoende geld voor je belastingen. Dit is een reservering die regelmatig vergeten wordt. 
Open naast je gewone bankrekening een spaarrekening. Als je je administratie hebt bijgewerkt, weet 
je aan het eind van elke maand hoeveel btw je moet betalen. Zet dit op je spaarrekening. Afhankelijk 
van de te verwachten winst reserveer je maandelijks een bedrag voor je inkomstenbelasting. Door 
het schijventarief in Nederland is het lastig om een vast percentage van je resultaat te noemen. Maak 
daarom een inschatting van je jaarwinst en kijk in welke belastingschijf je terechtgekomen bent. Boek 
maandelijks dit percentage van je winst over naar je spaarrekening. Houd wel rekening met je 
zelfstandigenaftrek, mogelijk je startersaftrek en je MKB-winstvrijstelling. Je aftrekposten moet je 
eerst in mindering brengen op je winst voordat je het percentage bepaalt. 
 
Nog te ontvangen van klanten 
 
De vordering op een klant kun je zien als een bezit. Klanten betalen je facturen. Het zogenaamde 
debiteurenbeheer, hoeveel je nog moet ontvangen van klanten, wordt als lastig ervaren. Als een 
klant te laat betaalt, moet je naar je klant toe om hem hierop aan te spreken. Echter is en blijft het 
een klant die je van dienst wilt zijn... en dat maakt het lastig. Toch doe je jezelf tekort als je je klant 
niet vraagt om te betalen. Je hebt gewerkt voor je klant en daar staat een vergoeding tegenover. 
 
Naast commerciële belangen hanteer je een betalingstermijn. Door dit van tevoren in een offerte 
met je klant vast te leggen en op je factuur te vermelden, sta je sterk. Wanneer je je betalingstermijn 



ook in je algemene voorwaarden vermeldt, is er geen twijfel mogelijk. Een normale betalingstermijn 
ligt tussen de veertien dagen en één maand. Als een factuur vervallen is, kijk je naar het 
betalingsgedrag uit het verleden. Wordt er normaliter binnen een week na de vervaldatum betaald, 
dan kun je hierop wachten. Loopt je betalingstermijn echter over de zestig dagen, dan wordt het tijd 
om actie te ondernemen. Eerst vragen en bellen, daarna vriendelijk mailen en tot slot minder 
vriendelijk mailen. De laatste stap is het uit handen geven van je vordering. 
 
Nog te betalen bedragen 
 
Betalen van inkoopfacturen is het voldoen van een verplichting die je in een eerder stadium bent 
aangegaan, in ruil voor bepaalde goederen of diensten. Net zoals bij je klanten, mag hier een 
redelijke betalingstermijn van jou worden verwacht. Heeft een leverancier een betalingstermijn van 
een dag op de factuur staan, zonder dat een contante betaling is afgesproken, dan mag dit als 
onredelijk worden beschouwd. Als je normaliter binnen dertig dagen je inkoopfacturen betaalt, ben 
je een nette betaler. 
 
Aflossingen van leningen en financial lease verplichtingen horen bij te betalen bedragen. Dit zijn vaak 
vaste maandelijkse bedragen, die door de vaste regelmaat in je betalingen eenvoudig te plannen zijn. 
Ook aflossingen en leaseverplichtingen moeten worden meegenomen bij de te betalen bedragen. 
 
Bij personeel dien je rekening te houden met te betalen loonbelasting. Je loonbelasting over maand 1 
moet voor het eind van maand 2 betaald zijn. Reserveer voldoende middelen om de te betalen 
loonbelasting te voldoen. 
 
Bij de te betalen bedragen hoort ook je btw-aangifte. Vaak is dit een kwartaalaangifte. In drie 
maanden van het kwartaal bouw je een te betalen bedrag op aan de belastingdienst. Binnen een 
maand na het eind van het kwartaal moet je btw-aangifte zijn betaald. Je ontvangt hiervoor geen 
factuur of betalingsherinnering van de belastingdienst 
 
Volg je banksaldo 
 
Het banksaldo volgen geeft een indicatie van hoe het met je bedrijf gaat. Een eenvoudige stelregel is 
dat als je banksaldo stijgt, je ook winst moet maken. Dit gaat echter niet helemaal op. Want wanneer 
je je leveranciers later betaalt, stijgt je banksaldo ook. Maar dat wil niet zeggen dat je dan ook winst 
maakt. Hetzelfde geldt voor de betalingstermijn van je klanten. Wanneer je je betalingstermijn naar 
voren haalt, stijgt je banksaldo, maar dit zegt niets over je resultaat. De ontwikkeling van je 
banksaldo geeft alleen een indicatie bij ongewijzigde variabelen. 
 
De ontwikkeling van je banksaldo is afhankelijk van je investeringen. Als je in het verleden grote 
investeringen hebt gedaan, schrijf je die investering in vijf jaar af. Om ervoor te zorgen dat je over vijf 
jaar weer een vergelijkbare investering kunt doen, moet je nu al geld reserveren. Dit is een belangrijk 
verschil tussen je resultaat en je kasstroom. Je afschrijving gaat ten laste van je winst, door de 
maanden heen zie je dit niet als vermindering terug in je banksaldo. Tenzij je regelmatig een bedrag 
opzij zet naar je spaarrekening om te reserveren voor een investering over vijf jaar. 
 
Reserveer voor de btw 
 
De btw-aangifte moet je uit eigen beweging per maand, kwartaal of minimaal eens per jaar doen. De 
betaling van je btw moet uit eigen beweging worden gedaan. De belastingdienst stuurt je enkel een 
herinnering om aangifte te doen. Als je aangifte eenmaal gedaan is, sturen zij geen bericht dat er 
betaald moet worden. Toch is het zaak om je btw tijdig te betalen, om boetes door de 



belastingdienst te voorkomen. Kun je niet betalen? Vraag dan een betalingsonmacht aan en vergeet 
de uitstel van betaling niet. 
 
Reserveer maandelijks een bedrag voor je btw-aangifte. Vanuit het boekhoudpakket is het mogelijk 
om een btw-aangifte te genereren. Per maand kun je zien hoeveel je over de betreffende maand aan 
btw moet betalen. Zet dit bedrag opzij naar je spaarrekening. Als het kwartaal is afgelopen, heb je 
een maand de tijd om je btw-aangifte te doen én te betalen. 
 
Reserveer voor je inkomstenbelasting 
 
Reserveren voor je inkomstenbelasting is belangrijk. Dit voorkomt dat je na een jaar in de problemen 
komt omdat je je belasting niet kunt betalen. Zeker in je eerste jaar als ondernemer ontvang je geen 
voorlopige aanslag van de belastingdienst. Het eerste jaar weet de belastingdienst namelijk niet dat 
je als ondernemer je inkomen verdient. Als je niet reserveert voor je inkomstenbelasting is dit een 
onaangename verrassing na het eerste jaar. Ben je al langer ondernemer, dan ontvang je van de 
belastingdienst een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Het betaalde voorschot wordt verrekend 
met het definitief te betalen bedrag nadat je aangifte inkomstenbelasting gedaan is. 
 
Het bepalen van het maandelijks te reserveren bedrag is afhankelijk van je verwachtte jaarwinst. 
Maak van tevoren een inschatting van de winst die je over het kalenderjaar gaat maken. Indien 
voldaan wordt aan het urencriterium, breng je de zelfstandigenaftrek hierop in mindering. Zit je in je 
eerste drie jaar als ondernemer, dan kun je ook de startersaftrek in mindering brengen. De 
zelfstandigenaftrek en de startersaftrek zijn twee absolute bedragen die eenvoudig in mindering te 
brengen zijn. Het derde bedrag is de MKB-winstvrijstelling. Afhankelijk van je jaarwinst is hierop een 
berekening te maken. Hiervoor verwijs ik je naar de site van de belastingdienst. 
 
Wanneer je het resultaat voor belastingen hebt verminderd met je aftrekposten, kun je kijken in 
welke belastingschijf je terechtkomt. Afhankelijk hiervan kom je bij een percentage uit. Maak 
maandelijks een reservering naar je spaarrekening van het te betalen bedrag. Een vuistregel voor 
zzp’ers die niet in de hoogste belastingschijf terecht komen, is een reservering van dertig procent van 
je resultaat voor belastingen. Blijf je beneden de € 20.000? Dan is reserveren niet nodig; het te 
betalen bedrag zal niet hoog zijn. 
 
Reserveer voor je aangifte vennootschapsbelasting 
 
Reserveren voor de vennootschapsbelasting is een reservering die je moet maken als je een BV als 
rechtsvorm hebt. Er ontstaat soms verwarring met de vennootschap onder firma. Een vennootschap 
onder firma is gelijk aan een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ben je een vennoot in een 
vennootschap onder firma, dan is een reservering voor vennootschapsbelasting niet van toepassing. 
 
De vennootschapsbelasting is een jaarlijkse aangifte. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, 
dan moet je aangifte vennootschapsbelasting uiterlijk 31 mei zijn ingediend. Je aangifte 
vennootschapsbelasting wordt vervolgens door de belastingdienst vastgesteld. Van de vaststelling 
ontvang je een bericht met daarop een vermelding van het te betalen bedrag en de uiterste 
betaaldatum. Betaal je belasting op tijd of vraag een uitstel van betaling en een betalingsonmacht 
aan. 
 
Dividend uitkeren en belasting daarop 
 
Dividendbelasting is een belasting die betaald moet worden op het moment dat er een 
dividenduitkering gedaan wordt. Alleen een BV (of een NV) kan een dividenduitkering doen. Bij een 
Flex BV mag je alleen een dividenduitkering doen als er een positief eigen vermogen is. Wordt het 



eigen vermogen negatief als gevolg van je dividenduitkering? Ook dan is een dividenduitkering niet 
toegestaan. De bestuurdersaansprakelijkheid reikt bij een niet-toegestane dividenduitkering door 
naar privé. 
 
De dividendbelasting wordt op twee verschillende momenten betaald. Om te beginnen moet er een 
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden worden, waarin besloten wordt om een 
dividenduitkering ten laste van je reserves te doen. Ben je enig eigenaar van de aandelen van een BV, 
dan is een algemene vergadering van aandeelhouders een formaliteit. Binnen één maand na het 
besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders om dividend uit te keren, moet je aangifte 
dividendbelasting gedaan zijn bij de belastingdienst. Het te betalen bedrag moet binnen één maand 
op de bankrekening van de belastingdienst staan. Er is een keuze of dit uit eigen middelen betaald 
wordt of dat je vennootschap het te betalen bedrag voldoet. Het tweede deel dat aan de 
belastingdienst betaald moet worden, gaat via je aangifte inkomstenbelasting. Opbrengsten van je 
dividenduitkering worden in box 2 meegenomen. Dit is het tweede moment van betalen of 
verrekenen met de belastingdienst. 
 
Richt je rapportage in 
 
Het inrichten van een rapportage is iets dat bij het starten met een administratie gebeurt. Een 
rapportage dient om het eigen inzicht in je financiën te vergroten. Er is geen enkele vormverplichting 
of andere fiscale angel in je eigen rapportage. Je rapportage moet naar eigen inzicht worden 
vormgegeven. 
 
De resultatentekening wordt als belangrijkste rapportage gezien. Hierin staat hoeveel winst er 
maandelijks gemaakt is. Winst is een belangrijk criterium om te meten hoe het met je bedrijf gaat. 
We beginnen bovenaan met je omzet. Hierop worden je directe kosten in mindering gebracht. Dit 
zijn kosten die direct verband houden met je omzet. Je vaste kosten worden in mindering gebracht 
op je omzet, dit is de huur van een pand of kantoor of de afschrijving als het in eigen bezit is. Als 
laatste worden de loonkosten in mindering gebracht op je omzet. De som van dit geheel is je 
brutomarge. In het laatste blokje worden je overheadkosten en je financiële baten en lasten in 
mindering gebracht op je brutomarge. Er rest een resultaat voor belastingen. 
 
Je balans moet worden aangepast. Een groot deel van deze balans is standaard voor alle 
ondernemers. Het grootboek is van tevoren ingericht. Er wordt gekeken naar je bezittingen en 
schulden. Posten die op je balans staan zijn er in aantal niet veel, het betreft wel maatwerk. 
 
Meerwaarde van een interactieve rapportage 
 
De rapportage voor het eigen inzicht moet interactief zijn. Interactief houdt in dat je door kunt 
klikken naar een inkoopfactuur, verkoopfactuur, bankmutatie of andere boeking. Als je je rapportage 
op het scherm oproept en je ziet een afwijking, dan is het handig wanneer je met enkele muisklikken 
kunt doorklikken naar de betreffende boeking. Zeker als het document waar het betrekking op heeft 
is opgeslagen in het boekhoudsysteem. Kijk elke keer als je je administratie hebt bijgewerkt even in 
je rapportage of je rare afwijkingen ziet. Klik vervolgens op een afwijking door en corrigeer je boeking 
bij eventuele fouten direct. Je administratie moet bijgewerkt zijn om je rapportage goed gevuld te 
laten zijn. 
 
Als je je gehele administratie hebt gedigitaliseerd, kun je afscheid nemen van alle mappen in je kast. 
Er zijn ondernemers die graag vasthouden aan de papieren versies. Dit is geen probleem. Als je toch 
alles gedigitaliseerd hebt, is het dubbel. Een nadeel van een papieren administratie is dat je er niet 
op kunt doorklikken. Dit kan met je interactieve rapportage wel. Het terugzoeken van inkoop- of 
verkoopfacturen gaat eenvoudiger vanuit je digitale administratie. En ook als je samenwerkt met een 



administratiekantoor biedt het digitaliseren van je administratie voordelen. Je hoeft niet meer met je 
schoenendoos naar het administratiekantoor. Jullie kunnen beiden tegelijk inloggen in je 
administratie en samenwerken in het boekhoudpakket. 
 
Exportmogelijkheden 
 
Exporteren van gegevens uit een boekhoudpakket is een vereiste. De belastingdienst eist dat je een 
auditfile uit je boekhouding kunt exporteren. Deze auditfile mail je naar de belastinginspecteur 
wanneer je controle krijgt. De belastinginspecteur kan dit auditbestand inlezen in zijn eigen software 
en er een analyse op uitvoeren. Dit gaat vele malen efficiënter dan bij een papieren administratie. 
Door de digitale analysemogelijkheid stelt de belastinginspecteur minder vragen en hoef jij minder 
vaak facturen erbij te zoeken. Een win-win situatie. 
 
Exporteren van gegevens naar Excel of naar PDF kan handig zijn. PDF heeft als nadeel dat je er weinig 
mee kunt. Een PDF is een statisch document. Exporteren van gegevens naar Excel daarentegen is 
handig. Excel is bewerkbaar en met formules is er makkelijk een prognose te maken. 
Boekhoudpakketten hebben een export van grootboekmutaties naar Excel. Hierbij worden alle 
mutaties in Excel gezet, waarna je er zelf bewerkingen op kunt uitvoeren. Administratiekantoren en 
accountantskantoren vinden de export naar Excel fijn. Door deze export is het mogelijk om letterlijk 
je journaalposten te lezen die op de achtergrond door het boekhoudpakket worden gemaakt. 
 
Het saldo van alle boekingen is altijd € 0,- 
 
Het saldo van alle boekingen is altijd € 0,-. Dit is een vereiste bij een boekhouding. Daar maak jij je als 
ondernemer geen zorgen over. Het boekhoudpakket moet er op de achtergrond voor zorgdragen dat 
je administratie altijd in evenwicht is. Hoe dit mogelijk is, zullen we uitleggen aan de hand van een 
voorbeeld. Eerst met het maken van een verkoopfactuur en daarna met de ontvangst van het geld op 
je bankrekening. 
 
Je factureert aan je klant inclusief btw. Na je facturatie is dit bedrag een vordering op je klant. 
Hiertegenover staan een negatieve omzetboeking en een te betalen bedrag aan btw. De btw op een 
verkoopfactuur moet afgedragen worden aan de belastingdienst. Het feit dat het omzetbedrag als 
negatief geboekt wordt, heeft te maken met het in evenwicht houden van je boeking. Dit is het 
bedrag exclusief btw. Het volgende moment is het ontvangstmoment van de euro’s. Je banksaldo 
neemt toe, dit wordt positief geboekt. De vorderingen op je klant nemen af en daarmee neemt ook 
je debiteurensaldo af. Het te ontvangen bedrag wordt kleiner. Op je klant wordt een negatief bedrag 
geboekt. Bij de ontvangst of betaling van euro’s is geen btw van toepassing. Zo zie je dat elke boeking 
hetzelfde bedrag positief als negatief kent. 
 
Inzicht brengt rust 
 
Inzicht in cijfers geeft rust. Door regelmatig inzicht en overzicht te houden op je financiële situatie 
voorkom je ongewenste verrassingen. Maandelijks zet je het bedrag aan te betalen btw opzij, 
waardoor je aan je betalingsverplichting kunt voldoen. En elke maand reserveer je het bedrag te 
betalen inkomstenbelasting. Aan het eind van het jaar bij je aangifte inkomstenbelasting is er geen 
probleem om je aangifte te betalen. Als je je niet druk hoeft te maken of je wel kunt voldoen aan je 
betalingsverplichtingen, brengt dit rust. Je weet dat er voldoende geld aanwezig is op je 
spaarrekening. Heb je een BV, reserveer dan voor je aangifte vennootschapsbelasting aan het eind 
van het jaar. 
 
Ook investeringen om bestaand materieel te vervangen, dienen te worden gereserveerd. En ook je 
vervangingsinvesteringen kunnen worden gepland. Zodra het moment daar is, is het mogelijk om je 



investering opnieuw te doen en te betalen. Wil je investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, dan vereist 
dit een vooruitziende blik. Wanneer wil je welk bedrag investeren? Zorg ervoor dat je spaarrekening 
met je investeringsplannen meegroeit. 
 
Als er geen verrassingen komen, hoef je je niet druk te maken of je wel alles kunt betalen. 
Betalingsstress is een veelvoorkomende angst. Nu heb je alle tools in handen om jezelf rust te 
gunnen. 
  



 

11. De administratie: zelf doen, uitbesteden of samenwerken? 
 

Kan ik alles zelf doen? 
 
Je kunt je administratie uitstekend zelf doen. Iedereen kan boekhouden. De vraag is alleen hoeveel 
interesse je hebt om het zelf te doen. Hoeveel tijd wil je aan je boekhouding besteden? En welke 
kennis van financiën en belastingen heb je? Dit is een persoonlijk afweging. 
 
Doordat de boekhouding steeds verder geautomatiseerd wordt, kost het steeds minder tijd. Een 
ander voordeel van steeds verdergaande automatisering is dat de foutenkans kleiner wordt. Waar 
voorheen verschillende gegevens meerdere keren overgenomen moesten worden, wordt nu alles 
automatisch aan elkaar gekoppeld. Niemand is echter foutloos in het overnemen van gegevens. 
 
Het maken van je verkoopfacturen blijf je zelf doen. Er is niemand die zo goed weet wat er 
gefactureerd moet worden als jij. Inkoopfacturen verwerken is een handeling die eenvoudig is en 
makkelijk om te leren. Het is mogelijk om bankafschriften in te lezen in je boekhouding en om 
bedragen automatisch toe te wijzen aan klanten of leveranciers. Dit is qua tijd het meest 
arbeidsintensief, maar je kunt het makkelijk zelf doen. 
 
Belastinggids doornemen 
 
De site van de belastingdienst is uitgebreid. Hier kun je ook de belastinggids downloaden. 
Belastingwetten veranderen jaarlijks. Het is niet aan te raden om de hele belastinggids door te lezen 
of de site van de belastingdienst te gaan bestuderen. Het is een doolhof waar je makkelijk in kunt 
verdwalen. 
 
Belastingen zijn een specialisme op zich. Als zzp’er of winkeleigenaar/restauranteigenaar kun je 
uitstekend vooruit met een belastingconsulent. Administratiekantoren beschikken over een 
belastingconsulent. Bij een middelgrote of grote onderneming ben je aangesloten bij een 
accountantskantoor. Een accountantskantoor heeft een fiscalist in dienst. Kom je bij hele grote 
ondernemingen en daarmee bij grote accountantskantoren, dan is er een specialist per 
belastingsoort aanwezig. 
 
Omdat de belastingen per jaar wijzigen en de materie niet lekker wegleest, raden we je aan om dit 
niet zelf te doen. De wereld van belastingen is dermate complex en uitgebreid dat het onhaalbaar is 
om hier alles van af te weten. Het specialisme van de belastingen gaat samen met financiën. Dit is de 
reden dat het vaak gecombineerd wordt. 
 
Opleiding 
 
Ben je een startende ondernemer en wil je alles van je boekhouding weten? Dan is het volgen van 
een opleiding een mogelijkheid. Het volgen van een algemene opleiding kost je gemiddeld een jaar. 
Vraag jezelf af wat je in dat jaar nog meer had kunnen doen. Het volgen van een opleiding die niet bij 
jouw kernkwaliteit hoort, is een bijzaak. 
 
Laat je in je eerste jaar begeleiden door een administratiekantoor. Met specifieke begeleiding krijg je 
antwoord op al jouw vragen. Bij het volgen van een opleiding krijg je slechts algemene antwoorden. 
Jij wilt weten hoe jouw boekhouding elkaar steekt. Vragen stellen die voor jou relevant zijn. Dat er 
naast jouw situatie vele andere mogelijkheden zijn, is voor jou niet relevant. Besteed je tijd daarom 



wijs. Laat je begeleiden in het eerste jaar en zorg dat je inzicht en overzicht krijgt. Daarna kun je de 
keuze maken of je je administratie zelf wilt gaan doen of wilt uitbesteden. 
 
Alles uitbesteden 
 
Je kunt je complete administratie uitbesteden bij een administratiekantoor, door maandelijks of per 
kwartaal een schoenendoor met bonnetjes en facturen naar je boekhouder te brengen. Je 
boekhouder verwerkt vervolgens alle gegevens in het systeem en doet je btw-aangifte. Je hebt zelf 
geen inzicht in of overzicht van hoe het met jouw onderneming gaat. Dit is de klassieke werkwijze 
van het administratiekantoor. 
 
Jij maakt zelf je verkoopfacturen en het administratiekantoor boekt deze handmatig in. Dit is een 
dubbele verwerking. Bedenk goed of dit verstandig is. Alles wat je uitbesteedt, kost immers geld. Zijn 
er meer dubbele werkzaamheden, die zowel door jou als door het administratiekantoor worden 
gedaan? En hoe ver gaat jouw administratiekantoor in het aanleveren van gegevens? Welke 
werkzaamheden kun je beter in eigen hand houden? 
 
Samenwerken met een administratiekantoor 
 
De komst van online boekhoudpakketten heeft ervoor gezorgd dat je op een andere manier kunt 
samenwerken met je administratiekantoor. Hierdoor kun je dubbele werkzaamheden die veel tijd en 
geld kosten, voorkomen. Het goed gebruiken van een online boekhoudprogramma zorgt voor een 
efficiëntere administratie. 
 
Je factureert vanuit het boekhoudpakket. Dit houdt in dat het administratiekantoor jouw 
verkoopfacturen niet meer hoeft in te boeken, maar enkel hoeft te controleren. Je kunt eens per 
maand je inkoopfacturen en bankafschriften naar het administratiekantoor mailen of brengen, waar 
de gegevens worden verwerkt. Deze samenwerkingsvorm met het administratiekantoor is sterk in 
opkomst. Het is transparant om met het online boekhoudpakket te werken. Jij kunt precies zien 
wanneer jouw administratie is bijgewerkt en hoe je bedrijf ervoor staat. Als de verwerking te lang 
duurt, kun je je administratiekantoor hierop aanspreken. 
 
In het boekhoudprogramma zit een rapportage, waarin je per periode je cijfers kunt bekijken. Waar 
vroeger je resultaat niet inzichtelijk was omdat al je gegevens bij het administratiekantoor stonden, 
heb je nu dus overal en altijd online inzicht in je financiële situatie. Transparantie staat voorop. 
 
‘Doe dingen’ in je administratie 
 
De boekhouding bestaat uit een drietal elementen die door het jaar heen tijd kosten. Zoals je 
facturatie, die je als ondernemer het best zelf kunt doen. Zorg ervoor dat je facturatie wekelijks is 
bijgewerkt. Log elke vrijdagavond of zaterdag in het online boekhoudprogramma in en maak en 
verstuur je verkoopfacturen per mail. Als je boekhoudprogramma goed is ingericht, is dit een kwestie 
van minuten. 
 
Het volgende dat tijd kost, is het boeken van je inkoopfacturen. Papieren inkoopfacturen zullen snel 
gaan verdwijnen. Facturen ontvang je voor tachtig procent in PDF-vorm. In het boekhoudpakket kun 
je een PDF inlezen. Met speciale scan- en herkensoftware worden de gegevens van je factuur 
ingelezen. De komst van de E-factuur maakt het leven eenvoudiger. Dit bestand kan direct worden 
ingelezen in je boekhouding en geeft honderd procent nauwkeurigheid. Dit bestand bevat specifieke 
velden voor bepaalde gegevens, de indeling is vastgelegd in een standaard format. Een 
boekhoudpakket heeft de mogelijkheid om gefotografeerde pinbonnetjes en kasbonnetjes met een 
app naar het inkoopboek te sturen. 



 
De bankmutaties verwerken is het derde deel dat tijd kost. Je kunt je bankafschriften inlezen in het 
boekhoudprogramma. De software kan ontvangsten en betalingen toewijzen aan klanten en 
leveranciers. Dit wordt van tevoren ingevuld. Je kunt vanuit het boekhoudpakket ook een 
verzamelbetaling maken. Het ingelezen bestand herkent je verzameling en boekt je verzamelbetaling 
vervolgens automatisch af. Je hoeft enkel nog de pinbedragen handmatig toe te wijzen. 
 
De overige boekingen kosten minder tijd. Afschrijvingen boek je jaarlijks, lonen maandelijks en alle 
overige boekingen jaarlijks. Dit laatste deel kun je zelf doen. Je doet er echter verstandiger aan om 
een administratiekantoor hiernaar te laten kijken.  
 
Kosten uitbesteding bij een eenmanszaak/VOF 
 
Het uitbesteden van je administratie kost geld. Hoeveel je aan een administratiekantoor betaalt, 
bepaal je zelf. Door het jaar heen hebben we gezien dat er een drietal zaken bijgehouden moet 
worden. Het maken van je verkoopfacturen is het belangrijkst. Het verwerken van je inkoopfacturen 
is het tweede deel dat tijd kost en het verwerken van je bankmutaties het derde deel. Dit zijn 
communicerende vaten. Hoe meer je zelf doet, des te minder je aan een administratiekantoor 
betaalt. 
 
Bij een zzp’er die zelf zijn facturatie vanuit het boekhoudpakket doet en alle overige werkzaamheden 
uitbesteedt, kun je zeggen dat de kosten tussen de € 600,- en € 1.200,- per jaar liggen. Je 
boekhouding wordt maandelijks bijgewerkt, per kwartaal wordt je btw-aangifte gedaan en je 
ontvangt aan het eind van het jaar je jaarrekening. Vervolgens kun je besluiten om je aangifte 
inkomstenbelasting door het administratiekantoor te laten uitvoeren. 
 
Doe je je boekhouding zelf? Dan bestaan je kosten alleen uit de kosten van het 
boekhoudprogramma. Laat je je boekhouding eens per jaar controleren door het 
administratiekantoor? Dan zal het administratiekantoor daar enkele uren werk voor rekenen. Het 
werk dat het administratiekantoor doet, moet je aan belasting besparen. 
 
Kosten uitbesteding bij een BV 
 
De kosten van een administratie bij een BV zijn hoger dan de kosten bij een eenmanszaak of 
vennootschap onder firma. Deze extra kosten worden veroorzaakt doordat er wettelijke eisen 
gesteld worden aan een administratie. Een directeur-eigenaar is een persoon die op de loonlijst van 
zijn eigen BV staat. Dit houdt in dat er maandelijks een salarisstrook moet worden gemaakt en een 
aangifte loonbelasting moet worden gedaan. De kosten voor deze loonberekening, aangiften en 
jaaropgaaf bedragen circa € 100,- per jaar. 
 
Bij een BV is een uitgebreide interne jaarrekening verplicht. Je jaarrekening moet gedeponeerd 
worden bij de Kamer van Koophandel en kan uit het boekhoudpakket komen. Het controleren van de 
jaarrekening neemt tijd in beslag. Het deponeren bij de Kamer van Koophandel kan met één muisklik. 
Afhankelijk van de complexiteit van je BV-structuur worden hier enkele uren aan besteed. 
 
Als BV moet je een aangifte vennootschapsbelasting doen. Hierin geef je door wat je balans en wat je 
resultatenrekening is. Je groepsverhoudingen, dochtermaatschappijen of moedermaatschappijen 
worden weergegeven in je aangifte vennootschapsbelasting. Afhankelijk van de complexiteit van de 
BV-structuur kost een dergelijke aangifte tussen de € 250,- en € 1.000,- voor een BV in de 
categorieën micro en klein. Is een onderneming middelgroot of groot, dan betreft dit maatwerk. 
 
 



Administratie in Excel 
 
Veertig procent van de zzp’ers doet de administratie in Excel. Omdat deze groep zo groot is, 
besteden we hier apart aandacht aan. De werkwijze van Excel is uitgebreider dan de werkwijze met 
een boekhoudpakket. Excel lijkt gratis, maar door alle extra tijd mee te rekenen die Excel kost, wordt 
het ineens toch een duur programma. Bovendien moet je jaarlijks nog met je schoenendoos naar een 
administratiekantoor om een jaarrekening te laten maken, wat meer geld kost dan wanneer je 
administratie in het boekhoudprogramma staat. 
 
Je maak je verkoopfacturen in Excel. Je slaat je Excelfactuur op als PDF. Je opent je mailprogramma 
en maakt een mail naar je klant. Je zoekt het mailadres, vervolgens zoek je je PDF-factuur erbij en 
voeg je de PDF als bijlage toe, voordat je de mail verstuurt. Vervolgens registreer je je verkoopfactuur 
en je btw-afdracht in je Excel boekhouding. Ga na hoeveel handelingen dit zijn! In je boekhoudpakket 
is dit slechts een kwestie van inloggen, je klant en het verkoopartikel selecteren, verzenden en klaar. 
 
Je ontvangt geld van je klanten op je bankrekening. Je legt je bankafschrift naast de nog te ontvangen 
bedragen in Excel en vinkt handmatig alle ontvangsten van je openstaande posten af. Vergelijkbaar is 
je inkoopfacturenkant. Je legt je bankafschrift naast de nog te betalen bedragen en vinkt ook hier de 
bedragen af. Je hebt een aantal verschillende lijsten in Excel. Je hebt losse verkoopfacturen, regels 
met inkoopfacturen, een losse klantenlijst met facturen én de uitdaging om je pinbonnetjes ergens 
op te nemen. Het inzicht en overzicht ontbreekt hier volledig. 
 
Risico’s van Excel 
 
Voor een beperkte groep mensen kan Excel uitkomst bieden. Ondernemers die wel hun boekhouding 
in Excel kunnen doen, hebben kennis van het programma en financiën en zijn daar bovenop 
accuraat. Dit is slechts een kleine groep. 
 
We nemen het gebruik van Excel onder de loep, door niet alleen naar de boekhouding maar ook naar 
de Excelsheets in het algemeen te kijken. Hoe eenvoudig is het om een kolom of rij in te voegen in 
Excel, die vervolgens niet wordt meegenomen in de totaaltelling? Hoe makkelijk typ je over een 
formule heen, waardoor de tellingen niet meer kloppen? Een goede Excelsheet kent 
controletellingen. Als deze controletellingen niet juist zijn, kun je door heel je Excelsheet heen 
worstelen om erachter te komen waardoor je fout wordt veroorzaakt. Zoeken in formules kost tijd. 
Je Excelsheet is waarschijnlijk door een ander gebouwd. Als er iets verkeerd in de sheet staat, moet 
je de gedachtegang van een ander analyseren om te achterhalen waar de fout zit. Een heidens 
karwei. 
 
Als je je boekhouding in Excel doet, loop je bovengenoemde risico’s. Als je verder gaat en je 
Excelsheet is niet juist, klopt ook je btw-aangifte niet. Deze fouten komen pas bij een 
belastingcontrole aan het licht. Afhankelijk van het teveel of te weinig betaalde bedrag, volgt er een 
boete. De volgende belasting is je inkomstenbelasting. Als je resultatenrekening niet klopt, betaal je 
teveel of te weinig belasting. Als je teveel belasting betaalt, ziet de belastingdienst dit niet. Dit geld 
ben je kwijt. Bij te weinig belasting betalen, krijg je een boete bij een belastingcontrole. In alle 
gevallen kosten je fouten meer dan een goede administratieve oplossing. 
 
Eenvoud van online samenwerken 
 
Het samenwerken met een administratiekantoor in een online omgeving kent enkel voordelen. 
Transparanter dan samenwerken in een online omgeving kan niet. Jij ziet zelf direct de gevolgen van 
je (verkoop)boekingen en ziet in je rapportage wat je omzet is. Het administratiekantoor kan zien dat 
jij regelmatig je facturatie bijwerkt. Je levert maandelijks je inkoopfacturen en bankafschriften aan bij 



het administratiekantoor en kunt online controleren hoe snel je administratie wordt bijgewerkt. Je 
ziet je te ontvangen bedragen, te betalen bedragen en rapportage met maandresultaten. 
 
Het aanleveren van gegevens gaat bij voorkeur digitaal; je hoeft niet meer op een neer te reizen naar 
het administratiekantoor. Het voordeel van digitaal aanleveren is dat gegevens niet eerst meer 
gescand hoeven te worden. Dit scheelt tijd en dus geld. Doordat je je administratie digitaal bijhoudt, 
kun je gegevens eenvoudig terugzoeken. Doordat je administratie online staat, kun je zelfs vanaf je 
vakantieadres controleren of het administratiekantoor voor jou aan het werk is. 
 
Ondersteuning 
 
Ondersteuning kan op een tweetal momenten gewenst zijn. Om te beginnen bij de start van je 
onderneming. Je moet je boekhouding op orde hebben en inrichten. Hierbij kun je wel wat 
ondersteuning gebruiken. In het eerste jaar als ondernemer doe je niet-vakgerelateerde dingen voor 
de eerste keer. Je kunt niet alles van tevoren hebben bedacht. Laat je in het eerste jaar dan ook goed 
begeleiden door een administratiekantoor. Het is mogelijk om hiervoor een begeleidingspakket af te 
nemen. We raden je aan om hier gebruik van te maken. Al je specifieke vragen worden dan 
beantwoord. 
 
Bij een belastingcontrole is het prettig om ondersteuning te hebben van een administratiekantoor. 
Een administratiekantoor helpt je bij het beantwoorden van vragen die de belastingdienst jou stelt. 
De taal die de belastingdienst spreekt, is anders dan jouw ondernemerstaal. Het kan zijn dat je een 
inspecteur treft die blijft vragen en ook onnodige vragen stelt. Je bent verplicht om antwoord te 
geven, bij onnodige vragen mag je weigeren te antwoorden. Hierbij kan het administratiekantoor je 
ondersteunen. 
  



Tot besluit 
 

Dankwoord 
 
Allereerst wil ik mijn vrouw en kinderen bedanken voor het geduld dat zij met mij hebben gehad, 
gedurende de periode van het schrijven van dit boek. Hun feedback en opmerkingen waren zeer 
waardevol. 
 
En ook alle zzp’ers die ik aan de slag heb geholpen met mijn boekhoudpakket of heb mogen 
verwelkomen in mijn administratiekantoor, ben ik zeer erkentelijk. Deze zzp’ers zijn specialist in hun 
eigen vakgebied en niet op het financiële of fiscale vlak. Door alle opmerkingen die ik van hen heb 
mogen ontvangen, ben ik op het idee gekomen om dit boek te schrijven. Ik heb het aantal keren niet 
geteld dat ik een ondernemer de titel van dit boek heb horen uitspreken, maar neem van mij aan dat 
dit zeer vaak is geweest. 
 
 
  



Recensies 

 
 
Voor de daadwerkelijke publicatie van dit boek is aan diverse mensen gevraagd om een recensie over 
‘Ik heb niets met cijfers’ te schrijven. In de nu volgende pagina’s staan de recensies van deze mensen 
benoemd. Ik wil deze mensen bedanken voor de tijd en de energie die zij in het schrijven van de 
recensie gestoken hebben.  
 
 

 
Wat een fantastisch boek! Allereerst . De titel is op mijn lijf geschreven. Iedereen heeft zijn of haar 
eigen kwaliteiten en ook al hoort het wel zo te zijn en is het cruciaal als ondernemer, ik heb er niks 
mee. Hoe fijn is het als iemand die geen affiniteit heeft met cijfertjes, boekhouding en/of 
belastingdienst toch makkelijk (voor een leek) alles zelf in de hand kan nemen of in ieder geval iets 
van de eigen financiële huishouding kan begrijpen. Dank je wel hiervoor ! 
 
Yolanda Koelhof 
Ms Universe 2016 
Ondernemer L!P-BALMS 
www.lip-balms.nl 
 

 
Het op orde hebben van de boekhouding is een voorwaarde voor banken bij het verstrekken van 
financiering aan zzp’ers en kleine mkb’ers. Dit boek kan daarbij helpen. Een ordentelijke 
boekhouding vormt ook de basis voor een ondernemingsplan en voor goede plannen hebben banken 
voldoende geld beschikbaar. Soms is een lening van de bank niet de beste financieringsoplossing. 
Dan zijn er verschillende alternatieven voor handen die je aantreft in dit boekje én op 
www.nationalefinancieringswijzer.nl, een website die mede op initiatief van banken, overheid en 
MKB Nederland is opgericht. Succes met ondernemen!  
 
Eelco Dubbeling 
Directeur Nederlandse Vereniging van Banken 
www.nvb.nl 
 

 
 
‘Ik heb niets met cijfers’ legt op een eenvoudige manier uit hoe je je administratie goed kunt 
opzetten. Bovendien slaagt het erin je in te laten zien waarom cijfers zo belangrijk zijn voor een 
ondernemer, ook als je niets met cijfers hebt. Het boek is dan ook een aanrader voor iedere 
ondernemer die zijn financiën beter wil begrijpen én bijhouden. 
 
Jasper Runneboom 
Eigenaar ZZP agenda 
www.zzpagenda.nl 
 

 
 
 
 
 

http://www.lip-balms.nl/
http://www.nationalefinancieringswijzer.nl/
http://www.nvb.nl/
http://www.zzpagenda.nl/


Het is een prettig leesbaar boek, wat voor veel ondernemers duidelijk weergeeft welke stappen 
belangrijk zijn. 
Door het volgen van een stappenplan kan iedereen de cijfermethode implementeren.  Ook de 
ondernemers die weinig tot geen feeling met cijfers hebben. 
Op eenvoudige wijze kan de onderneming orde en rust in de onderneming creëren en tijd over 
houden voor andere dingen. 
Dit is zeker de moeite waard om te lezen! 
 
Hans Melissant 
Partner BDO 
www.BDO.nl 
 
 

 
Van de vele ondernemers die ik ken, is slechts een enkeling goed thuis in zijn boekhouding. Voor al 
die andere ondernemers, kan dit boek een prima leidraad zijn om hier inzicht in te krijgen. In heldere 
bewoordingen en zonder vakjargon wordt uiteengezet hoe een boekhouding gevoerd en gelezen 
moet worden. Daarmee kunnen twee doelen worden bereikt: enerzijds rust vanwege financieel 
overzicht en anderzijds tijd om uw eigen vak goed te kunnen uitoefenen. Wilt u meer begrijpen van 
de cijfers van uw eigen onderneming, dan is de CIJFER methode zeker een aanrader. 
 
Andreas Floor, BNI Brabant 
Executive Director BNI Brabant, zuid centraal 
www.bni-brabant.nl 
 

 
In dit boek geeft Machiel het belang aan van het hebben van actuele cijfers. Door stapsgewijs de 
CijferMethode te volgen krijg  je als ondernemer uiteindelijk de luxe van een actueel financieel 
dashboard. De CijferMethode maakt van een ondernemer een betere en slagvaardige ondernemer.  
Het gevoel dat de boekhouding ‘bij’ is geeft ruimte en rust in het hoofd van de ondernemer. Je gaat  
werkelijk met een helikopter visie naar je eigen onderneming kijken. Vanuit mijn ervaring zie ik ook  
dat het krijgen van een financiering makkelijker… en tegen betere condities gaat als de cijfers actueel 
zijn. Bij het financieren van je onderneming wordt het steeds belangrijker om je goed te presenteren 
bij de partijen die de financiering willen verstrekken. Zeker omdat steeds meer gefinancierd wordt 
buiten de banken om.  Bij crowdfunding presenteer je bijvoorbeeld je businessplan rechtstreeks aan 
de investeerders op het crowdfunding platform. Het tonen van een goed businessplan dat gestaafd 
wordt door actuele cijfers draagt dan in hoge mate bij aan het succes van de crowdfunding 
campagne. 
 
Martin van Alem  
Crowdfunding consultant  
www.Geldvoorelkaar.nl 
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Het lezen van deze materie is voor iedere ondernemer een ‘must’. De ondernemer die ‘niets heeft 
met cijfers’, is wellicht de belangrijkste doelgroep. 
 
We weten allemaal dat cijfers ons leven beheersen, dit geldt zeker voor ondernemers. De inzichten 
die je verwerft door het lezen en daarna toepassen van de CIJFER methode geven je grip op deze 
cijfers en daarmee op je eigen leven en werken. De eenvoud en helderheid van deze literatuur is 
verfrissend en voor iedereen toegankelijk, ook voor de ondernemer die ‘niets met cijfers’ heeft. 
Lezen dus! 
 
Hans Vervoort 
Founder en eigenaar van Niteflix, producent van een toonaangevend Bussiness Programma voor 
RTLZ. www.niteflix.tv 
 
 

 
Een handleiding, tips voor de besturing van je bedrijf en een cursus financieel management in één 
uitgave, zo kan het boek van Machiel Keet ‘Ik heb niets met cijfers’ het beste worden omschreven. 
Voor de starter en voor de doorgewinterde zzp-er en ondernemer, gemakkelijk leesbaar, met korte 
en heldere aanwijzingen voor de dagelijkse besturing van je bedrijf, vinger aan de pols, inzicht in de 
gang van zaken, eenvoudige tips om je administratie gemakkelijker te kunnen maken en zo meer tijd 
over te houden voor je onderneming: het maken van plannen en contact met je klanten. 
In mijn werk als financieel adviseur voor het MKB zie ik regelmatig administraties en plannen die te 
wensen over laten en ik zie ondernemers daarmee worstelen. Met ‘ik heb niets met cijfers’ is dat niet 
meer nodig en hebben ondernemers een uitstekend hulpmiddel erbij. 
 
Hanke van Ballegooijen 
Credion Hilversum 
www.credion.nl 
 

 
Goed en tijdig inzicht in je bedrijf, de ontwikkeling van omzet, winstmarge, vaste en variabele kosten, 
de winst, openstaande debiteuren en crediteuren, voorraadposities, ruimte op je bankrekening, etc. 
is uitermate belangrijk. 
Zo weet je waar je staat, kun je als het nodig is, tijdig bijsturen en maatregelen nemen en voorkom je 
vervelende verrassingen.  
Het begint met het goed inrichten van je administratie, zodat de basis goed is.  
Naast deze basis is het kunnen “lezen” en begrijpen van de belangrijkste cijfers uit de 
boekhouding/administratie belangrijk. 
Dit boek en de hierin behandelde cijfermethode is een prima startpunt en handreiking voor 
ondernemers die “baas” willen worden over de cijfers. 
Het is mijn ervaring dat ondernemers die, naast het “gevoel” over de gang van zaken, hun 
onderneming ook (bij)sturen op cijfers veel succesvoller zijn, meer rust en controle hebben.  
Het boek, mogelijk aangevuld met offline cursus en begeleiding kan ook u als ondernemer 
succesvoller maken”.  
 
Drs. Albert Beckers RA RO 
Partner Claassen, Moolenbeek en partners 
www.cmenp.nl 
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Hi Machiel, 
 
Ik heb alles doorgelezen. Leuk, vooral ook hoe je met het woord ‘cijfer’ speelt. De CIJFER methode is 
goed omschreven, interessant om te lezen en wekt de nieuwsgierigheid. Ook prettig is dat het in 
‘begrijpbare’ taal is omschreven. 
 
Het deel ‘Je administratie in beeld - Resultaat in beeld’ is mijns inziens toch een beetje ‘taaier’ om te 
lezen. Al bij ‘Ken je cijfers’ weet ik dat er genoeg zzp’ers zijn die al ophouden bij het 
‘seizoenspatroon’. De wijze van schrijven is echter helemaal prima. Nogmaals: je omschrijft het niet 
complex. Maar het zal altijd een uitdaging blijven om zzp’ers (zoals in de zorg en in andere 
dienstverlenende partijen) te ‘triggeren’; om hun interesse te wekken voor het (correct) uitvoeren 
van hun administratie. Ondanks het feit dat het veelal om hbo’ers gaat, is en blijft de administratie 
iets waar zij tegenop zien. Het liefst worden ze hierbij zoveel mogelijk ‘ontzorgd’, bijvoorbeeld door 
een administratiekantoor. 
 
Helaas blijkt in de communicatie met hun administratiekantoor soms nog het één en ander mis te 
gaan, waardoor de ‘kleinere zelfstandigen’ voor verrassingen komen te staan. Om dit te voorkomen 
of te ondervangen, is het hebben van parate kennis van je onderneming noodzakelijk. Dit boek 
draagt hieraan bij.  
 
De wijze waarop het e-book hardcopy wordt gepromoot, zal de verkoop waarschijnlijk flink 
stimuleren. Ook de eenvoudige online cursus met tutorial zal een leuke ‘trigger’ zijn. 
 
Echt heel goed gedaan, Machiel! 
 
Naomi Hesseling 
A-Zorg (partner van Virgo Connect  
www.virgo-connect.com/ 
 

 
Ik heb wel iets met cijfers... alleen snapte ik er niet zoveel van. Bij de start van mijn eigen bedrijf, een 
arbeidsbemiddelingsbureau voor mbo-, hbo- en wo-functies in Zuidoost-Brabant, vond ik het wel erg 
belangrijk dat ik inzicht kreeg in mijn financiën. Ik was er al snel achter dat mijn banksaldo geen 
graadmeter is voor hoe mijn bedrijf ervoor staat. Ik heb daarom samen met Gere-Geld mijn 
administratie ingericht en heb zelfs plezier in het boekhouden gekregen. Niet zozeer in het boeken 
van inkoopfacturen, maar wel door het zien van de resultaten.  
Ik heb door het gebruik van het boekhoudprogramma van Gere-Geld op ieder moment inzicht in de 
prestaties van mijn bedrijf. Een actueel debiteuren- en crediteurensaldo en een actueel overzicht van 
de te betalen BTW zorgen ervoor dat ik niet voor verrassingen kom te staan. Mijn maand-, kwartaal- 
en jaarresultaten zijn met één druk op de knop beschikbaar, waardoor ik betere doelen kan stellen 
én nastreven. Ik ben ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de slagingskans van mijn bedrijf.  
 
Door het toepassen van de CIJFER methode en het boekhoudprogramma heb ik meer inzicht 
gekregen in mijn cijfers en kan ik nu zeggen: Ik heb wel iets met cijfers, ik snap het, en vind het nog 
leuk ook!  
 
Barrie Spoorenberg, eigenaar Spoor 3 HRM 
Baanbegeleider 
www.spoor3hrm.nl 
 

 

http://www.virgo-connect.com/
http://www.spoor3hrm.nl/


Met dit boek kunt u methodisch aan de slag met uw administratie. Het is gemakkelijk leesbaar en 
direct toe te passen. Het geeft inzicht in de eigen cijfers en waarom kengetallen belangrijk zijn. Een 
aanrader voor iedere ZZP’er, freelancer en MKB’er. Een gids voor het eenvoudig opzetten van een 
overzichtelijke administratie. 
 
Karolien van Lierop 
Eigenaar Ymbizz, dienstenplatform voor professionals en vakspecialisten 
www.Ymbizz.com  
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