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Secretaresse als ondernemer 

 

Kamer van Koophandel 

Bij de Kamer van Koophandel vind je uitvoerig informatie over het starten als ondernemer. 

Zo zijn er vele brochures verkrijgbaar en worden er regelmatig workshops georganiseerd 

voor startende ondernemers. Ook de website van de Kamer van Koophandel is zeker een 

bezoekje waard. De Kamer van Koophandel kan je ook informeren over: rechtsvormen, het 

ondernemingsplan, algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en de keuze voor een 

bedrijfsnaam. Het is beslist een aanrader om bij de keuze van een bedrijfsnaam een 

handelsnaamonderzoek door de Kamer van Koophandel te laten uitvoeren. Houd bij de 

keuze van een bedrijfsnaam ook rekening met de beschikbaarheid van een domeinnaam op 

het internet.  

 

Het ondernemingsplan 

Het schrijven van een ondernemingsplan is niet noodzakelijk indien de onderneming uit 

eigen financiële middelen gestart kan worden. Het is echter zeker wenselijk om wel een 

ondernemingsplan te schrijven. Het geeft inzicht in je plannen en doelen en de haalbaarheid 

van je onderneming. Het ondernemingsplan beschrijft vier onderdelen:  

• Persoonlijke gegevens 

• Omschrijving van het plan (o.a. soort dienstverlening, rechtsvorm, leverings- en 

betalingsvoorwaarden) 

• Marketingplan (o.a. hoe denk je klanten te benaderen, wel/geen website, hoe ziet de 

markt eruit, hoe kun je jezelf onderscheiden in de markt, sterke en zwakke punten, 

kansen en bedreigingen) 

• Financiële plannen (o.a. hoeveel moet je investeren, exploitatie- en liquiditeitsbegroting) 

Het schrijven van een ondernemingsplan levert meteen een aantal actiepunten op. Het geeft 

je dus ook inzicht in wat er allemaal geregeld moet worden voor het starten van een 

onderneming.  

 

Belasting en boekhouding 

Ook de belastingdienst kan je van dienst zijn voor informatie over startende ondernemers. 

Indien je al duidelijkheid hebt in het type rechtsvorm (freelancers hebben veelal een 

eenmanszaak), weet je ook wat voor eisen de belastingdienst stelt aan het voeren van een 

administratie. Tevens zul je op zoek moeten naar een accountant. Het kan voordelen hebben 
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om je software voor het voeren van je administratie af te stemmen op de software die je 

accountant gebruikt.  

 

ZZP-er 

De term ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel) en freelancer wordt door elkaar gebruikt, 

maar betekent in feite hetzelfde. Het is van belang om je goed te verdiepen in de regels en 

wetgeving betreffende het begrip ZZP-er. Er is lang onduidelijkheid over geweest en nog 

steeds is deze onduidelijkheid niet geheel opgehelderd. Het draait er in feite om of de 

werkzaamheden worden uitgevoerd als ‘(verkapt) dienstverband’: de opdrachtgever is 

verantwoordelijk voor afdracht van loonheffing en werknemersverzekeringen, of dat de 

werkzaamheden worden uitgevoerd als tijdelijke opdracht: de freelancer is verantwoordelijk 

voor afdracht van loonheffing. Bij de Belastingdienst kan middels een formulier de VAR 

(Verklaring ArbeidsRelatie) worden aangevraagd. De VAR is bedoeld om opdrachtgevers en 

zelfstandigen vooraf zekerheid te geven over hun arbeidsrelatie. De VAR geldt zowel voor de 

Belastingdienst als voor de UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen), maar de discussie 

tussen deze twee instanties is nog niet geheel beëindigd. Bij de Belastingdienst, de UWV en 

de Kamer van Koophandel kun je meer informatie krijgen over de VAR.  

 

En ook … 

Het begint al concrete vormen aan te nemen. Toch zijn er nog wel wat zaken te regelen, 

alvorens je daadwerkelijk gaat starten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan drukwerk, goede 

templates voor offertes en freelance-overeenkomsten en het opzetten van een 

relatiebeheerssysteem. Ook verzekeringen moeten vooraf geregeld zijn. Denk hierbij aan: 

ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidverzekering, beroeps- en 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Alles geregeld, dus je bedrijf kan van start. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel en 

deponering van je leverings- en betalingsvoorwaarden, aanmelding bij de Belastingdienst en 

het ziekenfonds. 

 

Links 

• Kamer van Koophandel: www.kvk.nl 

• Belastingdienst: www.belastingdienst.nl 

• Freelance pagina: http://freelance.pagina.nl 

• Freelancecentrum: www.freelancecentrum.nl 
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