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Professioneel 
hobbyen

50 PRoCENT vAN dE STARTENdE oNdERNEmERS SToPT bINNEN vIJf JAAR. mARJA vAN dER ENdE SCHRok zo vAN dAT CIJfER 
dAT zE dAAR IETS AAN wIldE doEN. “HET IS ToCH vRESElIJk zoNdE vAN dE ENERgIE dIE ERIN IS gESToPT? AlS U dUIdElIJkE 
doElSTEllINgEN HEEfT EN gENIET vAN dE STAPPEN dIE gENomEN moETEN woRdEN om EEN SolIdE EIgEN bEdRIJf NEER TE 
zETTEN, dAN kRIJgT U EERdER HEldER wAT ER zoAl NodIg IS. dooR TE lEREN vAN ERvARINgEN vAN ANdEREN, kUNT U 
Uw bEdRIJf EffICIëNTER oPzETTEN. oNdERNEmEN moET vooRAl lEUk blIJvEN ÉN goEd gEREgEld zIJN.”

Professioneel hobbyen, zo noemt masseur, ondernemer en erva-
ringsdeskundige Marja van der Ende uit ’s-Gravenzande haar 
startersgids en -cursus. De basis daarvan is het stappenplan van 
de Kamer van Koophandel (KvK), maar dan in een andere - en vol-
gens haar meer logische - volgorde. “Zo behandel ik bijvoorbeeld 
stap twee van de KvK, over de verplichtingen en vergunningen, 
een stuk later. Want het is naar mijn idee veel handiger om daar 
pas aandacht aan te besteden als u eerst weet welke rechtsvorm 
u het best kunt kiezen.” 

Bekwaamheid
Als ondernemer zou u volgens Marja vooral lol kunnen hebben, 
ook in het zetten van de stappen die leiden naar een eigen bedrijf. 
“Weet waarmee u bezig bent en geniet er bovendien van”, is 
haar credo. Dat is ook een van de redenen om te starten: “U wilt 
van uw hobby uw werk maken, er geld mee verdienen. Andere 
belangrijke drijfveren kunnen meer vrijheid, voldoening of ver-
antwoordelijkheid zijn. Een goed begin is daarbij wel het halve 
werk. Onvoldoende voorbereiding, te weinig bluf, een verkeerde 
huisvesting, een gebrekkige administratie, geen of te weinig 
rekening houden met de af te dragen belastingen, tegenvallende 
verkoop, een inbreuk op het sociale leven, wanbetalers of gedoe 
met personeel kan ertoe leiden dat u moet stoppen met uw 
onderneming.” Marja heeft daarvoor twee oplossingen: “Besteed 
datgene wat niet goed gaat uit aan een ander of volg een cursus 
om u er zelf in te bekwamen.” Indien u voor dat laatste kiest, dan 
komt er in de starterscursus informatie aan de orde die zowel zij-
zelf als diverse collega’s nodig hadden, en soms misten, in de eer-
ste anderhalf jaar nadat ze zijn gestart. Daarbij komen drie fasen 
aan de orde: de informatie-, keuze- en actiefase.

informatiefase
De belangrijkste stap in de informatiefase is de oriëntatie. Marja: 
“Voordat u met een salon kunt starten, is het fijn te overleggen 
met familie en vrienden. Praat zoveel mogelijk over uw plannen 
en overleg of het haalbaar zou kunnen zijn. Als bijvoorbeeld uw 
partner er niets in ziet, dan is de kans groot dat of uw instituut 
of uw relatie strandt.” Pas als degenen die voor u belangrijk zijn 
het erover eens zijn dat uw plan kans van slagen heeft, volgt ‘het 
echte werk’: “Voor steun kunt u niet alleen bij uw naasten terecht, 
maar zeker ook bij talloze officiële instanties. Denk daarbij onder 
meer aan de KvK, met de landelijke Startersdag en andere bijeen-
komsten of persoonlijke adviesgesprekken, aan diverse beroeps-
organisaties en aan de Belastingdienst, die ook een starterspak-
ket heeft.” Velen krijgen een punthoofd van de aandacht die ze 

aan de belasting moe-
ten besteden. Marja: 
“Bovendien willen ze 
er eigenlijk niets over 
weten. Het is echter 
wel essentieel om van 
het een en ander ken-
nis te nemen, om zo 
goed voorbereid te zijn 
op datgene wat u moet 
gaan betalen. Want als 
u hiervoor niets, of te 
weinig, reserveert, kunt 
u zelfs failliet gaan.” Marja licht toe dat er eigenlijk maar twee 
belastingsoorten belangrijk zijn: de btw en de inkomstenbelas-
ting. “Voor dat laatste zijn er aantrekkelijke aftrekposten, zoals 
de Startersaftrek. Deze kunt u alleen tijdens de eerste drie jaar 
van uw ondernemerschap hanteren.” Met een rekenvoorbeeld 
verheldert zij het een en ander. Maar, mocht u er echt niet in geïn-
teresseerd zijn, dan kunt u deze lastige klus altijd uitbesteden aan 
een boekhouder.

marketingplan
Het schrijven van een marketingplan is een volgende en veelom-
vattende stap. Marja: “Wat daarbij in ieder geval belangrijk is, is dat 
u weet welke positie u in de markt inneemt en welke boodschap u 
wilt uitdragen. Waarin wilt u zich onderscheiden van collega’s bij u 
in de buurt en hoe prikkelt u potentiële cliënten?” Stap 4 gaat over 
de huisvesting. Marja: “Het succes van uw onderneming staat of 
valt bij de keuze van een ruimte. Deze moet passen bij de uitstra-
ling die u voor ogen heeft. Als u een ruimte heeft gevonden, stelt 
u zich dan voor hoe het is om daarin aan het werk te zijn. Voelt dat 
goed of zijn er elementen die weerstand oproepen? Onderzoek in 
het laatste geval eerst of daar iets aan gedaan kan worden.” Marja 
benoemt de voor- en nadelen van het werken in onder meer een 
salon aan huis of een eigen werkruimte elders: “Zo is in het eerste 
geval geen sprake van een reistijd, maar kan minder privacy soms 
ook de gezinsleden opbreken.” Verder komen aan bod het huren of 
kopen van een ruimte en ambulant werken. Dan gaat het niet alleen 
om de verschillende kostenaspecten, maar ook om het tevreden 
stellen van de cliënt: “Sommigen, vooral ouderen en mensen die 
slecht ter been zijn, vinden het fijn als u bij hen langs komt. Maar 
voor u kan het een nadeel zijn dat u steeds de benodigdheden voor 
de behandeling mee moet nemen. Ook kan het soms lastig zijn om 
te voldoen aan onder meer de hygiënevoorschriften.”
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Marja van der Ende 
(links) adviseert een 
starter. 
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Personeel
“Hoewel bij de start zeker niet altijd aan het aannemen van perso-
neel wordt gedacht, bent u als zelfstandig ondernemer wel uw eigen 
personeel”, benadruk Marja. “Vandaar dat u onder meer stil moet 
staan welke stappen u in geval van ziekte kunt zetten.” Bovendien 
komen andere zaken als het genereren van een zogenaamd passief 
inkomen aan bod. “Denk daarbij onder meer aan het inhuren van 
een collega met een margeafspraak, aan de verkoop van producten 
of aan een samenwerkingsovereenkomst met een bepaalde com-
missie.” Indien het aannemen van personeel aan de orde is, of het 
kopen van een pand, dan zou het volgens Marja interessant kunnen 
zijn om een Besloten Vennootschap (BV) op te richten. In andere 
gevallen kan een eenmanszaak, een Vennootschap Onder Firma of 
een Maatschap aantrekkelijk zijn (afhankelijk van de specifieke situ-
atie). Na het bespreken van deze rechtsvormen gaat zij over op de 
administratie; een belangrijke stap omdat er nogal wat papierwerk 
zeven (!) jaar bewaard moet blijven. Dan gaat het er onder meer om 
dat u kunt aantonen dat u het urencriterium van 1.225 gewerkte uren 
per kalenderjaar haalt. Dat is nodig om door de belastingdienst als 
ondernemer gezien te worden en zo in aanmerking te komen voor 
onder andere de zelfstandigenaftrek. Digitaliseren van de adminis-
tratie kan volgens Marja zeker lonen: “Zelf ben ik achttien maanden 
na mijn start overgegaan naar een professioneel softwareprogram-
ma en het scheelt mij heel veel tijd.” Nadenken over verschillende 
bedrijfs- en persoonlijke verzekeringen is de laatste stap die thuis 
hoort in de informatiefase. Haar advies: “Ga in gesprek met een ver-
zekeringstussenpersoon om de voor u belangrijke verzekeringen te 
kunnen bespreken en ze met elkaar te vergelijken.”

Keuzefase
Na de oriënterende fase weet u wat u wilt, welke behandelingen u 
wilt geven en hoe u zich daarin gaat onderscheiden. Dan volgt de 
keuzefase waarin financiën het belangrijkste onderwerp zijn zodat u 
een bewuste keuze kunt maken voordat u daadwerkelijk start. Marja: 
“Het is handig en verstandig om een goed overzicht te hebben van 
de toekomstige investeringen, kosten, omzet en mogelijke winst. Er 
is eveneens een plan op te stellen over hoe u uw praktijk wilt financie-
ren. Uw privésituatie zult u er bovendien bij moeten betrekken. Bent 
u kostwinner of bent u gedeeltelijk afhankelijk van het inkomen uit 
uw salon?” Voor het investeringsplan moet u nadenken over wat u 
allemaal nodig heeft om uw salon te starten. Denk dan onder andere 
aan een behandelstoel, handdoeken, telefoon, vakliteratuur, voor-
raad van producten en aan bedrijfskleding. U kunt zich ook beperken 
tot de meest noodzakelijke investeringen en dit gefaseerd invoe-
ren.” Door voor zichzelf haar financiën inzichtelijk te maken, bleek 
dat Marja geld beschikbaar had voor het volgen van opleidingen en 
het doen van investeringen voor haar praktijk, terwijl zij aanvankelijk 
dacht daarvoor geen middelen te hebben. Dan volgt de eerste stap in 
de actiefase: de verplichtingen en vergunningen. Marja geeft aan dat 
in ieder geval de inschrijving in het handelsregister van de KvK gere-
geld moet worden, dat er bij de Belastingdienst een opgaaf gedaan 
moet worden van het starten van de onderneming en dat u via uw 
inschrijving bij de KvK aangemeld wordt bij de Sena. “Tenminste, 
als u muziek wilt draaien in uw instituut. Want dan is een wettelijk 
verplichte licentie noodzakelijk waarvoor u een vergoeding dient 
te betalen.” Met de hiervoor genoemde stappen kunt u een mooi 
bestaan opbouwen als zelfstandig professional. Toch kunnen er 
allerlei gedachten en emoties opkomen, die dat blokkeren. Daarover 
schreef Marja het boek ‘Vrij en blij zelfstandig ondernemen, blokka-
des doorbreken door middel van Multikracht’. In een volgend artikel 
gaat zij daar nader op in.

SpECIfIEkE doElgroEp 

JoyCE Blok wErkTE JarENlaNg alS BEgElEIdSTEr IN dE pSyCHIaTrIE. Maar gaaNdE-

wEg kwaM zIJ EraCHTEr daT zE daT wErk NIET Haar HElE lEvEN wIldE doEN EN daT 

zE EIgENlIJk EEN aNdErE drooM wIldE vErwEzENlIJkEN: HET STarTEN vaN EEN EIgEN 

INSTITUUT. zE Had daarIN ECHTEr gEEN ENkElE ErvarINg EN volgdE EEN STarTErSCUr-

SUS. “dE TIpS vaN MarJa HEBBEN MIJ HEEl vEr gEBraCHT. BINNEN HET Jaar BEN Ik al 

Naar EEN groTErE loCaTIE vErHUISd.” NIET allEEN IS zIJ EEN Jaar Na daTo Nog STEEdS 

aaN HET wErk IN Haar wEllNESSprakTIJk ‘kI & SENTo’ IN rIJSwIJk, Maar HET aaNTal 

ClIëNTEN STIJgT ook Nog STEEdS gESTaag. JoyCE lEErdE daT HET BElaNgrIJk IS oM zICH 

op EEN BEpaaldE doElgroEp TE rICHTEN. “Ik wIl allEEN vroUwEN BEHaNdElEN oMdaT 

Ik daT lEUkEr EN prETTIgEr vINd. BovENdIEN MogEN vroUwEN Naar MIJN MENINg vEEl 

MEEr aaNdaCHT aaN zICHzElf BESTEdEN.” HET BlIJkT EEN goUdEN grEEp. “MIJN MarkE-

TINg STEM Ik vooral af op vroUwEN TUSSEN dE dErTIg EN zESTIg Jaar.” JoyCE BIEdT 

NaaST MaSSagES ook afSlaNk- EN gElaaTSBEHaNdElINgEN. “zEkEr NU dE zoMEr wEEr 

IN aaNToCHT IS, koMEN Er STEEdS NIEUwE ClIëNTEN op dIT aaNBod af.” zIJ lEzEN ovEr 

dE BIJzoNdErE afSlaNkBEHaNdElINg IN dE flyErS dIE JoyCE IN rIJSwIJk EN oMgEvINg 

vErSprEIdT. “BovENdIEN vErTEldE MarJa daT Ik vIa SoCIal MEdIa EN EEN wEBSITE MIJN 

NaaMSBEkENdHEId kaN vErgroTEN. HIErdoor HEB Ik EvENEENS al vEEl NIEUwE ClIëN-

TEN aaNgETrokkEN. Ik HEB voor dE wEBSITE EN flyErS EEN profESSIoNElE grafISCH 

oNTwErpEr INgEHUUrd. alS Ik IETS aaNpak, daN MoET daT wEl profESSIoNEEl gEBEU-

rEN.” waar JoyCE BovENdIEN HEEl BlIJ MEE IS, IS HET SpECIalE prograMMa daT zIJ voor 

Haar adMINISTraTIE HEEfT aaNgESCHafT: dIT MaakT HET voor MIJ vEEl EENvoUdIgEr, 

Maar ook voor dE ClIëNT, waNT dIE kaN oNlINE EEN afSpraak MakEN. HET MakEN 

vaN pErSBErICHTEN IS TIJdENS dE CUrSUS EvENEENS aaN Bod gEkoMEN. “HIErdoor HEB 

Ik al HEEl waT frEE pUBlICITy, EN daardoor ook wEEr poSITIEvE rEaCTIES, gEkrEgEN.”

voor MEEr INforMaTIE: www.kISENTo.Nl.

ElEMENTS To SUXEEd

MarJa vaN dEr ENdE STarTTE IN 2005 

Haar EIgEN prakTIJk voor MaS-

SagETHErapIE. zIJ zag zICHzElf alS 

profESSIoNEEl oNdErNEMEr, Maar 

EEN CollEga-oNdErNEMEr MaakTE 

Haar Er op aTTENT daT zE EIgENlIJk 

ToCH MEEr aaN HET HoBByEN waS. 

“door MIJN poSITIEvE EN zakElIJkE 

gErEEdSCHappEN MEEr TE gEBrUI-

kEN voor MIJN INSTITUUT, koN Ik 

profESSIoNElEr aaN dE Slag.” 

Haar EIgEN ErvarINgEN BIJ HET 

STarTEN vaN EEN oNdErNEMINg, dE 

valkUIlEN EN dE wIJzE lESSEN vaN 

Haar EN Haar CollEga’S koMEN BIJ 

Haar TraININgEN aaN Bod. “HET IS 

zoNdE oM HET wIEl opNIEUw UIT TE 

MoETEN vINdEN. doE Uw voordEEl 

MET dE oNdErvINdINgEN vaN Erva-

rEN CollEga’S BIJ HET doorlopEN 

vaN dIT proCES.” Haar BEdrIJf ‘ElE-

MENTS To SUXEEd’ BIEdT NaaST MaS-

SagES ook BEgElEIdINg IN oNdEr 

MEEr oNdErNEMErSvaardIgHEdEN 

(www.SUXEEd.Nl). MarJa gEEfT 

oNdEr MEEr BIJ zoNNEvlECHT oplEI-

dINgEN EEN drIEdaagSE oNdErNE-

MErSCUrSUS, waarIN HET BovEN-

STaaNdE Nog UITgEBrEIdEr wordT 

BESprokEN. waNNEEr U zICH aaN-

MEldT vIa rEdaCTIE@ESTHÉTICIENNE.

Nl, krIJgT U TIEN proCENT korTINg.

Praktijkruimte.

Pand.
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