
Financieel slim ondernemen! 
Een goede kick-off voor 2022 



Wie ben ik ?

• Garcia Stans 

• Financieel business coach 

• 20 jaar in grote corporates gewerkt als Business controller/ Financieel 
strategisch adviseur

• Eigenaar 2 bedrijven: Sparkle Your Business en Miss Money Mindset

• Al 200 ondernemers geholpen naar een financieel gezond bedrijf

• Voor meer informatie: Volg mij op instagram @sparkleyourbusiness



Financieel slim ondernemen
Wat is dat dan?

• Wat  speelt er financieel in je onderneming
• Inzicht en in control zijn
• Toekomstgericht→ niet alleen je administratie
• Risicospreiding
• De juiste investeringen maken
• Finance is fun



Financieel slim ondernemen
Het resultaat 

• Meer winst 

• Stabiel inkomen

• Meer inzicht en daardoor juiste beslissingen

• Onderbouwde risico’s kunnen nemen

• Anticiperen

• Dichterbij financiële vrijheid



Financieel slim ondernemen:

Hoe dan? 



Agenda 

• Financiële planning
• Administratie
• Financieel plan/ Cashflow

• Risicospreiding
• Buffer
• Meerdere  ( passieve) verdienmodellen

• Slimme investeringen 
• Uitbesteden/ kantoor/ overige
• Bedrijf verkopen?



Financiële planning

• Verleden – Je administratie

• Toekomst – Financieel plan, doelen en cashflowplanning



Administratie 

• Niet het leukste wat er is, maar is toch noodzakelijk

• Niet alleen voor de Belastingdienst, maar ook voor jou

• Probeer er elke week een half uur aandacht aan te besteden

• Het geeft je inzicht in het verleden en heden, niet in de 
toekomst

• Maak het leuk voor jezelf



Financiële planning – Toekomst 

• Doe een maandelijkse check: Waar sta je nu 
• Hoeveel omzet heb je gemaakt?
• Hoeveel winst heb je gemaakt?
• Waar heb je het meest aan verdiend?
• Waar heb je geld aan uitgegeven?
• Heb je genoeg cash op de bankrekening?

Aandacht voor:
• Winst
• Cash



Financiële planning – Toekomst 

• Financiële doelen stellen
• Welk salaris wil je in 2022 hebben?
• Welke investeringen wil je doen?
• Welke omzet is hierbij nodig?
• En welke kosten moet je maken om deze omzet te behalen?

• Actie in die taxi 

Format verkrijgbaar op https://sparkleyourbusiness.com/financieeldashboard/



Financiële planning – Cash flow 

• Cash is king
• Wanneer krijg je geld binnen en wanneer gaat er geld uit
• Omzet betekent nog niet dat je het geld ontvangt
• Zorg voor reserves
• Reservering voor je pensioen

• Format verkrijgbaar op www.sparkleyourbusiness.com



Risicospreiding bij het ondernemen

• Buffer
• Meerdere verdienmodellen



Risicospreiding – Buffer 

• Bouw een buffer op
• Nibud
• 4 maanden vaste lasten
• Alleen uitgeven als je dit echt nodig hebt



Risicospreiding – Meerdere verdienmodellen

• 1 is het gevaarlijkste woord in het ondernemen
• Meerdere verdienmodellen
• Passief of actief



Meerdere verdienmodellen

• Hoeft niet ingewikkeld te zijn

• Niet een heel ander product

• Denk aan online/ abonnementen/1 op 1/ affiliates



Passief inkomen 

• Doel: Geld laten binnenkomen waarbij je zo weinig mogelijk voor 
hoeft te werken

• Denk groots: Niet alleen online programma’s



Slimme investeringen 

Slimme vragen: 

1. Draagt deze investering bij aan mijn ( financiële) doelen?

&

2. Wat is de return of investment?



Slimme investeringen 

Uitbesteden van taken

• Welke taken zou je nu uit kunnen 
besteden?
• Welke taken kosten je echt 

energie?
• Welke taken zijn andere veel 

beter in?

• Eigen personeel/zzp



• Processen en automatiseringen
• Marketing
• Kantoor
• Vaardigheden
• En nog veel meer

Slimme investeringen 



Als je een succesvol bedrijf hebt 
dat niet om jou draait, kan je je 
bedrijf op termijn verkopen.

Waarde opbouwen in je bedrijf



Wil je slim financieel ondernemen in 2022?

• Financieel uurtje: 1- op -1 advies om te sparren over jouw bedrijf en slim 
financieel ondernemen

• Met een leuke korting voor deelnemers van dit webinar

• Geldig tot 31/12

• Meer informatie op 

https://sparkleyourbusiness.com/financieeluurtje-bright/


