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Voor jezelf beginnen 
Je hebt een droom om ooit je eigen onderneming te beginnen. Of jouw vakgebied vraagt je om als zzp-

er of freelancer aan de slag te gaan. Hoe dan ook, in loondienst werken is geen of slechts gedeeltelijk 

een optie. Wat er allemaal komt kijken bij het starten van je eigen onderneming, of dit nu als zzp-er is 

of voor een grote organisatie, staat in deze factsheet.  

Wie werken er als zzp-er? 
De onderstaande lijst geeft je een inzicht van beroepsgroepen die gerelateerd zijn aan opleidingen 

binnen de Faculteit der Letteren waarbij je als freelancer of zzp-er kunt werken.  

Communicatiespecialist, tolk/vertaler, voorlichter, trainer, consultant, (interim) manager, docent 

Eigen bedrijf starten, maar waarin? 
Dat is juist waar velen mee worstelen: waarin wil je je eigen bedrijf starten?  

Dit is een veel groter probleem dan de angst. Nee, laat ik het anders formuleren. Dit is een veel grotere 
uitdaging. Groter, en leuker! Want als je hiermee aan de slag gaat, kom je jezelf goed tegen. Jouw 
zwakke punten, maar vooral ook jouw sterke punten.  
Wil je een goede start maken? Pak daarvoor een wit A4’tje en een pen. Teken drie overlappende 

cirkels zoals in het plaatje.   

Beantwoord vervolgens deze drie vragen. 

1. Waar ben ik goed in?

2. Wat vind ik leuk?

3. Waar is vraag naar?

Bekijk per antwoord of dit ook een antwoord is op een van de andere vragen. 

Je hebt dus deze vier combinaties:  

 waar je goed in bent én wat je leuk vindt

 waar je goed in bent én waar vraag naar is

 waar vraag naar is én wat je leuk vindt

 waar je goed in bent én wat je leuk vindt én waar vraag naar is

Vul de antwoorden in de cirkels. De sweet spot is uiteraard in het midden, waar alle drie wensenv

vervuld worden.

Stappenplan 
Het bovenstaande is een hele belangrijke eerste stap naar je eigen bedrijf. Let wel, deze oefening is een 
iteratief proces. Bekijk goed in de komende dagen of jouw sweet spot écht dat is waar jij je bedrijf in zou 
willen starten. Als dat niet zo is, kijk dan eens naar de overige overlappende gebieden.  

• Is er iets wat je leuk vindt en waar een markt voor is, maar je bent er niet goed in?  Dan zou je

doel voor de komende tijd kunnen zijn er juist heel goed in te worden.

• Is er iets waar je goed in bent en waar een markt voor is, maar je vindt het niet leuk?  Bedenk dan

eens of er een mogelijke vorm is om het wél leuk te maken voor jezelf. Pas op – forceer jezelf

nooit om iets leuk te vinden. Dan weet je zeker dat het nooit gaat lukken.
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• Is er iets waar je goed in bent en wat je leuk vindt, maar waar geen vraag naar is?  Dan is de taak 
aan jou om dit heel goed te onderzoeken. Alleen al dat je iets leuk vindt en waar je ook nog goed 
in bent, inspireert anderen! Vanuit het punt van inspiratie kun je verder zoeken of er een markt is 
voor wat je wilt doen.  

ZZP-Nederland1 en het UWV hebben een stappenplan opgesteld om je eigen 

onderneming te starten. Beide plannen zijn hieronder samengevoegd.   
1. Doe de bovenstaande oefening. Bespreek je ideeën met familie en vrienden en ga niet overhaast van 

start. Wat nu een goed idee lijkt, is over een paar maanden nog steeds een goed plan.   

2. Maak een plan en wees kritisch. Om te toetsen of je idee haalbaar is, schrijf je een ondernemingsplan. 

Dit hoeft geen uitvoerig document te worden en is in eerste instantie voor jezelf. Hierin vermeld je 

wat er allemaal bij komt kijken om je eigen onderneming te beginnen en je kunt het in een later 

stadium gebruiken om mensen te overtuigen van jouw idee. Je brengt hierin ook je sterke en zwakke 

kanten naar voren en je kansen en bedreigingen. Tenslotte vermeld je ook een begroting.   

Let op: zet je roze bril af en ben kritisch!  

3. Bedenk een bedrijfsnaam. Deze is herkenbaar en maakt duidelijk wat je te bieden hebt.   

  Let op: controleer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of je naam nog niet bestaat!  

4. Je moet een rechtsvorm kiezen voor je bedrijf. Veel zzp-ers werken als eenmansbedrijf. De vorm die je 

kiest kan juridische en fiscale gevolgen hebben.  

5. Controleer of je onderneming aan alle eisen voldoet. Het kan zijn dat je bedrijf aan bepaalde 

beroepseisen moet voldoen. Stel, je wil een kapsalon aan huis beginnen, mag dat wel volgens het 

bestemmingsplan? Of heb je te maken met brandveiligheid?   

6. Voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat, moet je je eerst inschrijven bij de Kamer van koophandel. Je 

krijgt dan ook een BTW nummer.  

7. Als zzp-er loop je risico’s. Dit kun je afdekken door jezelf, maar ook je bedrijf te verzekeren. Een 

belangrijke verzekering is een aansprakelijkheidsverzekering. Andere verzekeringen zijn voor ziekte, 

arbeidsongeschiktheid en inkomstenderving bijvoorbeeld. Laat je adviseren door een 

verzekeringsadviseur wat voor jou van toepassing is.                                                          

8. Uit je ondernemingsplan komt naar voren of je een startkapitaal nodig hebt. Je zult hiervan een 

gedeelte zelf moeten financieren en je kunt wellicht terecht bij familie of instanties.   

9. Jij kunt jezelf als freelancer beschouwen, maar dit betekent niet dat de belastingdienst en het UWV dit 

ook doen.   

   Je hebt daarom een modelovereenkomst nodig met je opdrachtgever voor de belastingdienst. Hoe dit 

in elkaar zit, kun je terugvinden op de website van de belastingdienst en ZZP Nederland.  

10. Stel naast een modelovereenkomst ook je algemene voorwaarden op. Voorbeelden kun je   vinden op 

de website van ZZP Nederland.  

11. Als ondernemer moet je ook een bedrijfsadministratie bijhouden en zelfs als je geen opdrachten hebt, 

moet je aan de belastingdienst BTW afdragen. Je houdt je inkomsten en uitgaven bij en alle gegevens 

moet je zeven jaar bewaren. Een accountant of instanties, zoals het UWV, kunnen je hierin advies 

geven.  

12. Wat wordt je werkplek? Vaak kun je als zzp-er vanuit huis of bij je opdrachtgever werken. Je hebt ook 

verzamelgebouwen waar verschillende zzp-er of freelancers elkaar treffen om te werken. Het 

voordeel is, dat je hier mensen met een andere expertise kunt ontmoeten die jou weer kunnen helpen 

en andersom.  

https://www.zzp-nederland.nl/  https://www.uwv.nl/particulieren/eigen-bedrijf-starten/index.aspx  
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