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Maak kennis met 2 soorten ondernemers:

WELKE ZOU U WILLEN ZIJN?

De ongeorganiseerde ondernemer De ontspannen ondernemer
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Zodra iemand over de boekhouding begint, houdt deze 
ondernemer zich wijselijk stil. Dat is maar goed ook, hij 
hee� geen idee waar hij staat. Er slingeren ingewikkelde 
spreadsheets rond op zijn pc en de auto is een parttime 
schoenendoos voor de bonnen. En de rekeningen? 
‘Later! Nu geen tijd.’ Als zijn accountant langskomt 
compenseert hij voor de chaos met slagroomtaart bij 
de ko�e. 

De manager bij de bank vraagt om zijn resultaten. 
Hij tovert met een glimlach z’n tablet tevoorschijn en 
laat haar meekijken. ‘Zal ik inzoomen op de resultaten? 
Dat kan!’, vertelt hij trots. Zijn accountant belde ‘m net 
in de file, hij had de administratie online bijgewerkt. 
’Investeer zo snel mogelijk, anders kom je niet goed 
uit!’, riep deze nog. Tijd voor een nieuwe 
bedrijfsauto. Na de bank op naar de dealer.

Bonnen en facturen ‘archiveren’ 
gaat lekker snel. Gewoon alles in 
de schoenendoos of archie�ast 
mikken. Handig, alles op 1 plek! 

Maar iets terugvinden? Hallo 
slapeloze nachten!

Spreadsheets hebben geen 
geheimen voor hem. Maar zijn pc 
wel. Waar stonden die bestanden 

ook al weer? En welke versie klopte? 
Oh nee, de harde schijf crasht! 

Alles weg, wat nu?   Inzicht in de omzet, kosten en 
cashflow zou handig zijn. 

Maar dat is eigenlijk teveel 
werk. Nieuwe spreadsheets dan 
maar? Maar waar te beginnen? 
Het angstzweet breekt hem uit.

De accountant kijkt heel 
beteuterd naar de stapels 

bonnen, rekeningen en 
bankafschri�en. Snel naar de 
keuken om ko�e en taart te 
halen. Nu maar hopen dat de 
factuur niet zo hoog uitvalt.   

Het is weer tijd voor de 
btw-aangi�e. Alle paperassen 

liggen strategisch verdeeld over 
‘het archief’ en de auto. Nu alles 

ordenen, uitrekenen en 
indienen. Wat een feest! 

Voor zijn gevoel betalen de 
meeste klanten op tijd. Maar dat 

echt weten? Dat moet hij toch 
eens gaan uitzoeken. 

De hypotheek blijven aflossen is 
toch wel belangrijk.

De accountmanager van de bank gee� 
de tablet aan hem terug. “Wat handig 
zo! Mooie resultaten, een Tesla als 
bedrijfsauto moet zeker kunnen.” 

Tijd voor boodschappen, maar de rij bij 
de kassa groeit. Een mooi moment om 
te kijken of de verkoopkansen zijn 
aangevuld! Hij pakt meteen z’n 
smartphone erbij. 

Hij staat bumper aan bumper in de file. 
De accountant belt. ‘Ik heb net je 
administratie online bijgewerkt. 
Investeer zo snel mogelijk, anders kom 
je niet uit dit jaar.’ Misschien een Tesla 
als bedrijfsauto?

En weer is het dezelfde klant die maar 
niet op tijd betaalt. 4 openstaande 
facturen! Binnen een paar muisklikken 
draait hij 4 herinneringen uit. Linksom of 
rechtsom, betalen zal ‘ie. 

Contacten bijwerken, betaalgegevens 
importeren of tankbonnen verwerken. 
Alles gaat online en automatisch de 
administratie in. “Waarom zou je daar 
tegenwoordig je tijd aan verspillen?”
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De wekker gaat. Met een gaap pakt hij 
z’n tablet erbij. ‘Nog 16 dagen te gaan 
voor de btw-aangi�e, €3.900 aan 
openstaande facturen te innen en het 
wordt tijd om die 9 rekeningen te 
betalen. Maar nu eerst ontbijten.’
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