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1. Bewust ondernemen en een financieel gezond 
bedrijf 

 
 
Je bent een zelfstandig professional. Mensen helpen, mooie dingen 
maken, iets positiefs doen voor de wereld. Voor jou redenen om voor 
jezelf te beginnen.  
 
Geld is niet je belangrijkste drijfveer. Plannen die vooral gaan over veel 
omzet maken en snel groeien belanden bij jou dan ook snel in de 
prullenbak. Je kan er niets mee.  
 
De financiële kant is dan vaak ook niet het eerste waar je je mee bezig 
houdt, behalve misschien als een verplicht nummer voor de 
belastingdienst.  
 
Toch loop je tegen vragen aan die te maken hebben met cijfers en 
plannen. Misschien zelfs zonder dat je je dit realiseert. Vragen zoals: 
 
 
 Ik heb een boekhouder en toch heb ik het gevoel dat ik geen zicht 

heb op wat er binnenkomt en uitgaat 
 

 Wat zijn eigenlijk goede prijzen? Nu doe ik maar wat (kijk naar mijn 
concurrenten, bedenk voor mijn klanten hoeveel ze kunnen betalen) 
 

 Hoeveel klanten kan ik aan? Ik wil wel ja zeggen maar krijg ik het 
dan niet te druk? Maar als ik nee zeg, verdien ik dan wel genoeg? 
 

 Mijn omzet blijft al een tijd stabiel en ik wil een volgende stap 
nemen maar ik zie niet hoe. 
 

 Mijn agenda is vol maar dat zie ik niet terug op mijn bankrekening. 
Ik kan mezelf amper een salaris uitbetalen 
 

 Ik heb totaal geen inzicht in wat er binnen komt en wat er uitgaat, 
ik doe maar wat.  
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 Ik ben bang dat ik straks een blauwe envelop krijg en (weer) niet 
genoeg geld heb om dat te betalen. 
 

 Ik wil investeren, heb ik daar wel genoeg financiële ruimte voor? 
 

 Kan ik met mijn dienstenaanbod en het aantal uren dat ik wil 
werken wel genoeg verdienen?  
 

 Het geld verdwijnt gewoon en ik heb geen idee waaraan 
 

 Mijn administratie is een zooitje en daar baal ik van. Ik wil nu orde 
op zaken stellen 
 

 Er komt genoeg geld binnen maar ik merk dat ik er eigenlijk niet 
veel lol meer in heb. Wat betekent het als ik andere keuzes ga 
maken? 
 

 Ik heb genoeg klanten, maar waar blijft het geld? 
 

 Ik heb allerlei ideeën maar wat betekent dat financieel? 
 

 Welke diensten/producten leveren mij eigenlijk het meeste op? En 
zijn dat ook de diensten waar ik het meest blij van word? 
 

 
Herken je één of meerdere vragen? Dan mis je een stukje van de 
ondernemerspuzzel dat nodig is om waarde(n)vol te ondernemen. 
 

In dit e-book vertel ik daar meer over.  
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2. Waarde(n)vol ondernemen 

 

Als bewuste ondernemer wil je graag een bedrijf dat past bij wie jij bent 
en waar jij voor staat. Een bedrijf waarmee jij waarde creëert en dat jou 
waarde oplevert. Een bedrijf dat voldoende oplevert om van te leven. Dat 
noem ik waarde(n)vol ondernemen. 

Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat je de stukjes van jouw 
ondernemerspuzzel goed aan elkaar legt. De stukjes jij, je bedrijf en de 
cijfers.  
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Jij 

Jij, dat gaat over wie jij bent als persoon. Wat vind je leuk om te doen, 
waar ben je goed in, wat zijn je dromen, waar sta je voor als persoon en 
als ondernemer? 

  

Je bedrijf 

Je bedrijf gaat over de diensten of producten die je levert en de manier 
waarop jij je bedrijf hebt ingericht.  

 

Cijfers 

Cijfers gaat over je administratie, de belastingen, de financiële systemen 
en processen.  

 

Deze drie onderdelen moeten elk op zich kloppen. Voor een financieel 
gezond bedrijf dat bij jou past is het alleen ook belangrijk dat deze drie 
onderdelen op de juiste manier in elkaar passen.  

In deze ‘sweet spot’, dus daar waar de onderdelen in elkaar passen, ben 
jij op je best. Je doet datgene wat jou voldoening geeft en waar je goed in 
bent op een manier die bij jou past én verdient het geld dat jij nodig hebt 
om te leven. 

Je ervaart de rust van een financieel gezond bedrijf en hebt meer 
vertrouwen in jezelf als ondernemer en in je bedrijf. In dat punt ben je 
bezig met waarde(n)vol ondernemen. 
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3. Waarom is waarde(n)vol ondernemen zo 
lastig? 

 
Bewuste ondernemers hechten er meer dan gemiddeld waarde aan dat 
wat ze doen, met wie ze werken en hoe ze dat doen passen bij hun 
waarden en normen, bij waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben.  
 
Vaak hebben ze al (héél) veel geld uitgegeven aan businesscoaches, 
online programma’s en marketingtrajecten. En ook al zijn ze blij met hun 
bedrijf, het lukt hen nog steeds niet om die financiële kant goed te 
krijgen.  
 
Dat komt doordat één van de drie onderdelen te weinig of zelfs geen 
prioriteit krijgt: de cijfers. 
 
Bezig zijn met die cijfers is vaak niet het klusje waar je de meeste energie 
van krijgt. De cijfers hangen er dan ook een beetje los bij.  
 
Het kan zijn dat de cijfers zelf niet op orde zijn. Dan is de administratie 
vaak een rommeltje. Wat nog vaker gebeurt is dat de administratie wel 
min of meer klopt maar dat je geen grip hebt op je cijfers of dat de 
betekenis van je cijfers niet helder is. Dat gebeurt wanneer de stukjes 
bedrijf en cijfers of jij en cijfers niet goed passen. 
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Je bedrijf en cijfers 

 

 

 

Hoe herken je dat de onderdelen bedrijf en cijfers niet goed passen? 

 

 Je hebt wel een boekhouder maar je hebt geen idee wat je nu 
eigenlijk verdient 
 

 Je agenda is vol maar aan het eind van de maand blijft er minder 
over dan je had verwacht 
 

 Je wil investeren maar je weet niet of er genoeg geld binnenkomt 
 

 Je krijgt een onverwacht hoge belastingaanslag waar je geen geld 
voor opzij hebt gezet 
 

 Je zegt ja tegen klanten waar je niet heel blij van wordt omdat je 
bang bent dat je anders te weinig omzet maakt 
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 Je maakt meer kosten dan handig is waardoor er te weinig geld 
overblijft 
 

 Je durft jezelf geen salaris uit te betalen 

 

Zijn deze vragen herkenbaar? Dan passen de stukjes ‘bedrijf en cijfers’ 
niet lekker. Het gevolg is dat je geen grip op je cijfers hebt.  

Om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen is het dan ook 
belangrijk om grip te krijgen op jouw cijfers. En dat begint met inzicht.  

 

Inzicht in je cijfers 

Wanneer je inzicht hebt in je cijfers weet je hoeveel omzet je maakt en 
wat je kosten zijn. Je weet wat er overblijft en hoeveel belasting je moet 
betalen.  

 

Grip op je cijfers 

Een stap verder is dat je grip op je cijfers hebt. Dan begrijp je ook hoe 
wat jij doet samenhangt met die cijfers. Waar die cijfers daadwerkelijk 
over gaan en wat daarin belangrijk is voor jou.  

Wanneer de onderdelen bedrijf en cijfers goed passen dan gaat dat dus 
verder dan alleen een kloppende administratie. Het is dan ook meer dan 
je boekhouding uitbesteden aan een boekhouder aan wie jij één keer in de 
zoveel tijd alles toestuurt.  

Passen deze twee onderdelen van jouw puzzel, dan snap je wat er staat 
en wat dat betekent voor je bedrijf. Cijfers zijn dan niet alleen een 
verplichting voor de belasting maar een wezenlijk onderdeel van je bedrijf.  

En dat is ook mogelijk wanneer je niet zoveel met cijfers hebt 😊 
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Jij en cijfers  

 

 

 

Hoe herken je dat de onderdelen jij en cijfers niet goed passen? 

 

 Je werkt hard, je klanten zijn blij met je maar als puntje bij paaltje 
komt is er altijd gedoe over de hoogte van je facturen 
 

 Je agenda zit vol en toch hou je niet genoeg geld over om zelf van 
te kunnen leven  
 

 Je verdient meer dan genoeg maar je merkt dat er aan het eind van 
de dag geen energie meer is. Als je heel eerlijk bent haal je geen 
voldoening meer uit je werk. En je ideale klant is in ieder geval niet 
waar je nu mee werkt. 
 

 Je vindt het belangrijk om bewust te leven maar stiekem betrap je 
jezelf erop dat je toch wel veel geld uitgeeft aan niet duurzame 
dingen die je eigenlijk niet nodig hebt. 
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Wanneer je je in deze of soortgelijke situaties herkent dan loopt jouw 
relatie met geld niet zo lekker. 

Veel van de bewuste ondernemers met wie ik werk hebben geld niet als 
belangrijkste drijfveer. Ze willen graag mensen helpen, mooie dingen 
maken, de wereld verbeteren en daarbij werken op een manier waar zij 
blij van worden.  

Geld vinden ze vaak lastig. Ze vinden het moeilijk om een goede prijs te 
vragen. Denken al snel dat hun klanten dat niet willen of niet kunnen 
betalen of dat ‘anderen’ denken dat ze geldwolven zijn. ‘Geld is niet zo 
belangrijk’ of ‘ik heb niet zoveel nodig’ zijn overtuigingen die vaak 
voorkomen. 

Jij en je cijfers gaat over hoe jij met geld omgaat. Wat jouw overtuigingen 
zijn als het over geld en geld verdienen gaat. Hoeveel geld jij nodig hebt 
om te leven op een manier die bij jou past. En ook over waar jij je geld 
aan uit wil geven, past dat bij waar jij voor staat als persoon?  

Wanneer jij en cijfers een leuke relatie hebben met elkaar dan durf je 
goede prijzen te vragen en geef je je geld uit aan de dingen die jij 
belangrijk vindt. Je weet welk verhaal jouw cijfers vertellen. En dat dat 
klopt met waar jij voor staat. Dat noem ik ‘Cijfers met Betekenis’. 
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4. Als alles klopt 

 

Als alle stukjes passen ben je waarde(n)vol aan het ondernemen. Alle 
stukjes zijn helder en passen goed in elkaar.  

Dit is het punt waarop je een bedrijf hebt waarin jij jezelf kan zijn en kan 
werken op een manier die bij jou past. Waar je de dingen doet die je leuk 
vindt en waar je goed in bent en werkt met mensen van wie jij energie 
krijgt. En dat jou voldoende oplevert qua geld, werkplezier en voldoening.  
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Als je helder hebt wat waarde(n)vol ondernemen is voor jou dan weet je: 

 Of je nog nieuwe klanten kan aannemen 
 Je die investering kan doen 
 Hoeveel je opzij moet zetten voor de belasting 
 Wat je jezelf kan uitbetalen 
 Welke prijzen jij kan vragen en wat dat voor jou betekent 
 Wat er binnen komt en er uitgaat 
 Dat je plannen haalbaar zijn 
 Hoe je er financieel voor staat en welke uitgaven je kan doen, je 

je agenda in de greep hebt en geen geldstress hebt 
 

Wanneer je waarde(n)vol onderneemt ben je op je best. Je doet datgene 
wat jou voldoening geeft en waar je goed in bent op een manier die bij jou 
past én verdient het geld dat jij nodig hebt om te leven. 

In dit punt zul je de rust ervaren van een financieel gezond bedrijf en 
meer vertrouwen hebben in jezelf als ondernemer en in je bedrijf.  

Cijfers zie je als een wezenlijk onderdeel van je bedrijf. Iets waar je 
gebruik van kan maken in plaats van een verplichting voor de belasting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                     
  
 

 

 
© Judith van Barlingen 2021 | www.judithvanbarlingen.nl  13 
 

5. Wat heb je nodig om waarde(n)vol te gaan 
ondernemen? 

 

De eerste stap is helder krijgen wat voor jou waarde(n)vol ondernemen 
inhoudt. Hoe ziet het bedrijf dat bij jou past eruit? Wat doe je graag en 
met wie wil je werken? Wat is belangrijk voor jou als het gaat over geld?  

De tweede stap is ontdekken welke stukjes al kloppen en waar het nog 
niet lekker loopt.    

En de derde stap is om de puzzel opnieuw te gaan leggen. 

Dat hoef je niet alleen te doen. Voor jezelf is het lastig om te zien waar 
het niet lekker loopt. En cijfers zijn nu eenmaal ook niet jouw specialiteit. 

Wat je nodig hebt is iemand die met je meedenkt. Die samen met jou 
naar je bedrijf kijkt. Die je helpt om inzicht te krijgen en samen met jou 
een plan neerzet dat voor jou werkt. En die, waar nodig, helpt om grip te 
krijgen op jouw cijfers. Die persoon wil ik graag voor je zijn. 
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6. Hoe kan ik jou helpen? 

 

Waarde(n)vol ondernemen. Een financieel gezond bedrijf. Serieus aan de 
slag met die cijfers. Ik help je er graag bij.  

 

Waarde(n)vol plan 

Een waarde(n)vol plan helpt je om de verschillende onderdelen van de 
ondernemerspuzzel in elkaar te passen. Uiteraard op een manier die bij 
jou past, zodat er een plan ontstaat waarvan je energie krijgt en dat je 
daadwerkelijk gaat helpen om een financieel gezond bedrijf neer te 
zetten.  

Dit is vooral interessant als je je herkent in de volgende situaties: 

 Je agenda zit vol maar je ziet dat niet terug op je bankrekening 
 Je hebt het druk en vraagt je af hoeveel klanten je aan kan. Je wil 

wel ja zeggen maar wordt het dan niet teveel? En als je nee zegt, 
verdien je dan wel genoeg? 

 Je vraagt je af of je met jouw dienstenaanbod en het aantal uren 
dat je wil werken wel genoeg kan verdienen 

 Je omzet is al een tijdje stabiel en je wil graag een volgende stap 
maken 

 Er komt genoeg geld binnen maar je merkt dat je er eigenlijk niet 
veel lol meer in hebt. Wat betekent het als je andere keuzes gaat 
maken? 

 Welke diensten/producten leveren je eigenlijk het meeste op? En 
zijn dat ook de diensten waar je het meest blij van wordt? 
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Grip op cijfers  

Met ‘Grip op Cijfers (en meer)’  ga jij de financiële kant van jouw bedrijf 
begrijpen zodat jij  

 Weet wat er elke maand binnenkomt en eruit gaat en vooral wat er 
overblijft 

 Precies weet hoeveel je kan investeren 
 Niet meer hoeft te schrikken van een blauwe envelop omdat je weet 

dat je genoeg opzij hebt gezet 
 Je administratie op orde hebt 
 Precies weet hoe je ervoor staat 
 De administratie je geen onnodig energie meer kost  
 Geen stress meer hebt over die cijfers 

Aangezien elke ondernemer en elke situatie anders is, is de precieze 
invulling van dit pakket altijd maatwerk.  

 

Meer inzicht met Moneybird  

Je werkt al met Moneybird en je vraagt je af of je eruit haalt wat er inzit 
of twijfelt eraan of je het wel goed doet. Of je wil met Moneybird starten 
en wil dit gewoon meteen goed doen. 

Ik kan je helpen met opstarten, inrichten en optimaliseren van je huidige 
administratie.  
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(Uurtje) sparren 

Soms heb je gewoon behoefte aan iemand die even met je meekijkt en 
meedenkt. Daarvoor kun je een afspraak maken om een uurtje te 
sparren. 

Dit is vooral geschikt voor concrete vragen zoals: 

 Je wil een investering doen en wil graag weten wat de financiële 
consequenties zijn 

 Je administratie is op orde maar je hebt een paar specifieke vragen  
 Je wil een nieuwe dienst lanceren maar twijfelt over de prijs 

 

Geen idee welke dienst het beste past bij jouw vraag? 

Vind je het lastig om te bepalen welke van mijn diensten het beste 
aansluit op jouw vraag? Of wil je eerst even kennismaken? Neem dan 
gewoon contact met me op.  

Wanneer je mij belt krijg je meestal mijn voicemail. Fijn als je dan een 
berichtje inspreekt. Of stuur een appje. Dat kan op 06-51812892.  

Als je aangeeft waarover je met me wilt overleggen, plannen we een 
Zoomafspraak in. Zo weet ik zeker dat we alle tijd hebben en dat ik jou 
niet stoor.  
 
Uiteraard kun je mij ook een mailtje sturen: judith@judithvanbarlingen.nl 
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7. Veelgestelde vragen 

 

Ik heb al een boekhouder/accountant 

Fijn! Dan is waarschijnlijk je administratie al op orde. Weet je wat er 
binnen komt en wat er uitgaat. Of niet? Wat ik vaak zie is dat 
boekhouders al het werk uit handen nemen. Dat je als ondernemer één 
keer per kwartaal alles doorstuurt en dan te horen krijgt hoeveel BTW je 
moet betalen. Belastingtechnisch zit je dan meestal wel goed maar jij hebt 
geen enkel inzicht in je cijfers. Je hebt geen idee hoeveel er over blijft en 
of je bijvoorbeeld kan investeren. Cijfers zijn geen onderdeel van je 
bedrijf maar iets dat er een beetje los bij hangt. En dan is het lastig om 
jouw dromen te realiseren. 

Wanneer wij gaan werken aan grip op je cijfers dan help ik jou om inzicht 
te krijgen in wat er binnenkomt en eruit gaat. Zodat jij weet wat je 
wanneer moet betalen en of je die opleiding kan volgen of die investering 
kan doen.  

 

Ik gebruik al Profit First, heeft een waarde(n)vol plan dan wel een 
meerwaarde? 

Zeker. Wanneer je Profit First goed toepast verdeel je je geld al over een 
aantal potjes. Dat geeft veel inzicht en houvast. Met een waarde(n)vol 
plan kijken we echter niet alleen naar het geld. We kijken of de hele 
ondernemerspuzzel klopt. Profit First is een systeem wat kan helpen om 
dit plan te realiseren. 
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Plannen werken niet voor mij 

Heel herkenbaar. Veel plannen worden opgesteld vanuit de geld kant. 
Hoeveel ga je verkopen en hoeveel levert dat op. Grote kans dat wie jij als 
ondernemer bent en wat belangrijk is voor jou een beetje buiten beeld is 
gebleven. Dan zie je vaak dat je een plan en doelen krijgt waar je niet 
echt blij van wordt, waar de energie niet van gaat stromen en dat dat plan 
snel in de prullenbak belandt. In een waarde(n)vol plan gaan we van 
binnen-naar-buiten aan de slag. We beginnen bij wie jij bent en wat 
belangrijk si voor jou. En van daaruit gaan we kijken naar de cijfers. 
Daardoor wordt dit jouw plan. Een plan dat haalbaar voelt en waarvan je 
zin krijgt om aan de slag te gaan. 

 

Ik heb al een businesscoach 

Je hebt al (misschien wel heel veel geld) geïnvesteerd in een business 
coach. En toch blijf je nog steeds worstelen met de financiële kant van je 
onderneming. Dat komt doordat de meest businesscoaches niet echt naar 
geld kijken. Vaak gaat het wel over hoeveel omzet je moet maken en 
welke diensten je kan bedenken en verkopen. Maar hoe dat past bij jou en 
cijfers, welke betekenis die cijfers hebben voor jou blijft vaak buiten 
beeld.   

Een (goede!) businesscoach is heel waardevol om jou te helpen om je 
bedrijf vorm te geven hoe dat bij jou past. Diensten die goed voelen en 
klanten waar je blij van wordt. Voor een financieel gezond bedrijf is het 
belangrijk dat je ook cijfers een wezenlijk onderdeel van je bedrijf maakt. 
En daar help ik je bij. 
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Ik heb niets met cijfers/ het is zo ingewikkeld 

Niets met cijfers hebben is geen optie als ondernemer 😊 Nee, zonder 
gekheid, veel mensen vinden cijfers een beetje ingewikkeld. Soms hebben 
ze trauma’s aan de rekenlessen op school overgehouden, vaak is het ook 
een beeld dat ze van zichzelf hebben of een oude overtuiging. Het mooie 
is dat met een online boekhoudprogramma cijfers eigenlijk niet zo 
belangrijk zijn.  

Door met mij aan het werk te gaan ga je ontdekken welke cijfers wél 
belangrijk zijn voor jou. Door dit onderdeel te maken van jouw verhaal 
gaat dit ook veel meer leven.  

 

Kan ik het wel zelf?  

Je merkt dat je behoefte hebt aan meer grip op je cijfers en je wil je 
administratie meer zelf gaan doen. Maar je vindt het ook spannend. Je wil 
geen gedoe met de belastingdienst. En je vindt zo’n boekhoudprogramma 
ook wel spannend. Dat is begrijpelijk. Het is immers niet je vak.  

Maar in plaats van alles uit te besteden aan een boekhouder is er ook een 
middenweg. Ik laat je zien hoe een en ander werkt, kijk gedurende een 
periode met je mee en ondersteun je bij belastingzaken. Zo hoef je het 
niet alleen te doen terwijl je wel zelf de regie houdt. En krijg je veel meer 
zicht op de financiële kant van je bedrijf! 
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8. Wie ben ik 

 

Ik ben Judith van Barlingen.  

Als kind had ik al wat met cijfers. Een 
studie bedrijfseconomie was dan ook een 
logische keuze. Na een paar jaar in de 
financiële sector werd voor mij echter 
steeds duidelijker dat die cijfers op zich niet 
zoveel zeggen maar dat het gaat om het 
verhaal erachter. Wat betekenen die cijfers 
nu eigenlijk? 

Ondertussen werd ook steeds duidelijker dat ik helemaal niet op mijn 
plaats was daar. Wat ik al wel een beetje wist van mezelf werd steeds 
duidelijker: ik ben een introverte sensitieve idealist. Een vreemde eend in 
de bijt in deze snelle, vaak materialistische, wereld. Een wereld waarin ik 
dan ook niet mezelf kon zijn. Tijd om een andere weg in te slaan.  

Na heel wat omzwervingen, letterlijk en figuurlijk, ben ik nu weer 
teruggekomen bij de cijfers. Maar nu wel op mijn manier. Cijfers niet als 
doel maar als verhaal. Het verhaal achter jou en jouw bedrijf. Cijfers als 
middel om als ondernemer een financieel gezond bedrijf neer te zetten. 
Met als uitgangspunt jouw manier van werken.  

Cijfers voor mensen die geld niet het belangrijkste vinden maar die 
zichzelf wél een fatsoenlijk salaris willen betalen.  

Graag hoor ik jouw verhaal. 

Wanneer je mij belt krijg je meestal mijn voicemail. Fijn als je dan een 
berichtje inspreekt. Of stuur een appje. Dat kan op 06-51812892.  

Als je aangeeft waarover je met me wilt overleggen, plannen we een 
Zoomafspraak in. Zo weet ik zeker dat we alle tijd hebben en dat ik jou 
niet 
stoor.  
 
Uiteraard kun je mij ook een mailtje sturen: judith@judithvanbarlingen.nl 


