STAPPENPLAN
VAN CHAOS
NAAR
FINANCIËLE
RUST

IK HELP JOU
GRAAG NAAR
MEER FINANCIËLE
RUST

Gefeliciteerd, de eerste stap naar meer
financiële rust is gezet! Dat heb je
gedaan door dit stappenplan te
downloaden. Ik reik je hierbij een
methode aan die je meer inzicht gaat
geven in je financiële situatie waardoor je
altijd genoeg geld hebt om je personeel
te kunnen betalen en je belastingen. Laat
mij je helpen om financiële rust te
creëren!
Even voorstellen...
Mijn naam is Sandra Houvast en eind
2018 kwam de Profit First methode op
mijn pad. Ik was verbaasd van de
simpliciteit van de methode en ik wist dat
het voor veel van mijn klanten dé manier
zou zijn om echt te begrijpen hoe hun
financiële plaatje eruit ziet. Daarnaast is
het een fantastische tool om ruimte te
creëren en zo te groeien naar meer
winst.In 2019 gooide ik dan ook mijn
business model om en pas ik de Profit
First methode bij al mijn klanten toe. Ik
help beauty en lifestyle ondernemers om
te groeien naar meer winst. En dat is het
allerleukste aan mijn werk: ondernemers
in laten zien dat hun boekhouding
makkelijk en zelfs leuk kan zijn!

SANDRA HOUVAST
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CIJFERS ZIJN
SAAI EN
MOEILIJK
Heb jij ook zo’n hekel aan de
boekhouding en snap je de cijfers
die jouw boekhouder je presenteert
niet echt? Heb je dit wel eens
aangegeven? Of denk je…. laat
maar, hij zal zijn werk wel goed
doen.
Maar… lig je nog steeds wakker ’s
nachts van de vraag of je je
rekeningen wel op tijd kan
betalenen hoe hoog de
belastingaanslag zal zijn? Krijg je
hoofdpijn van de boekhouding,
omdat er eenachterstand is van
maanden?

Vaak hoor ik ondernemers zeggen dat
ze niet zien hoe financieel inzicht ze
helpt om meer te verdienen. Ze
hebben geen idee hoeveel
waardevolle informatie er in de cijfers
van hun bedrijf zit. Cijfers bevatten de
enige waarheid van jebedrijf. Het
kennen en begrijpen van deze
waarheid geven je de tools in handen
om meer geld te verdienen.
Ondernemerschap gaat over
innoveren, over vooroplopen in de
markt en direct inspringen opde
veranderingen. Dit kan alleen als je op
je cijfers kunt vertrouwen en weet wat
er te besteden is.
Het bijhouden van de boekhouding is
dus echt een must.
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Een heel belangrijk onderdeel van je bedrijf is je boekhouding.. Je boekhouding
vormt het financiële fundament voor je onderneming. Belangrijke voorwaarden
voor een up-to-date boekhouding is een online boekhouding. Bij voorkeur in een
boekhoudprogramma met een app voor op je telefoon. Zo kun je direct bonnen
fotograferenen toevoegen aan je boekhouding. Zo hoef je nooit meer te zoeken
naar een bon!

Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk:
Een goede klant van Jan is verhuisd en hij gaat even langs om een bloemetje te
brengen. Het boeketje kost 20 euro. Het bonnetje legt hij in zijn auto neer. Aan het
einde van het kwartaal zoekt hij zijn boekhouding en bonnen bij elkaar en levert
dit in bij zijn boekhouder. Hij krijgt een telefoontje van zijn boekhouder dat er een
bonnetje van de bloemenwinkel mist. De boekhouder heeft al overal tussen zijn
papieren gezocht, maar kan de bon helaas niet vinden.
Jan gaat zelf aan de gang om de bon boven water te toveren. Uiteindelijk vindt hij
de bon onder de stoel in zijn auto. Jan stuurt de bon naar zijn boekhouder en
deze kan weer verder. De tijd dat de boekhouder en Jan kwijt zijn aan het zoeken
naar de bon kan makkelijk voorkomen worden. Het boeket is nu niet 20 euro,
maar zeker 40 euro geworden! Als Jan de bon direct had gefotografeerd met de
speciale boekhoudapp, was dit niet nodig geweest.
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FINANCIËLE
RUST
Hoe kun je nu die financiële rust
voor jezelf creëren? Door de
methode Profit First toe te
passen!
Profit First is een methode om je
cashflow te managen. Voor deze
methode is het niet nodig om
deoverzichten van je boekhouder
te begrijpen en werken we ook
niet met ingewikkelde termen.
Binnen Profit First werken we wel
met het verdelen van je
inkomsten over verschillende
bankrekeningen.Om de werking
van Profit First goed uit te
leggen, gebruiken we vaak het
grote en kleinebordjes principe.
Als je graag wilt afvallen dan zal
je diëtist jeaanraden om je eten
vanaf een kleiner bord te
nuttigen.

Als je eet van een groot bord zul je dus
meer eten dan vanaf een klein bord. Dit
principe geldt ook voor je bankrekening.
Als je veel geld op je rekening hebt
staan, zul je eerder geneigd zijn grotere
uitgaven te doen, dan wanneer er
minder geld te besteden is. Het
beïnvloedt dus de keuze die je maakt!

Vanaf een kleiner bord zul je
minder eten dan vanaf een groter
bord. Ook hebben we geleerd dat
het netjes is om je bord leeg te
eten of het nu een klein of een
groot bord is.
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PROFIT FIRST

De bankrekeningen worden gevuld door de
inkomsten vanaf de inkomstenrekening
teverdelen met vaste percentages over de
andere 4 rekeningen. Op elke rekening staat
nu een klein stukje van je totale ontvangsten.
Door Profit First toe te passen zie je elke keer
als je de bankierenapp opent hoe je er
financieel voor staat. Hoeveel geld je te
besteden hebt aan ieder doel. Dit zal ook tot
andere keuzes leiden, dan zonder enig
overzicht van je financiële situatie. De
reservering voor je eigen winstuitkering is
uniek binnen Profit First.
Van elk bedrag dat je ontvangt zet je een
stukje op je winstrekening. Ieder kwartaal
mag je de helft van je winst naar jezelf
overmaken. De andere helft gaat naar een
spaarrekening om een financiële buffer op te
bouwen. Na het betalen van je verschuldigde
omzetbelasting vanaf je belastingrekening,
maak je het restant over naar de belasting
aanhouden rekening.

Belastingen

Ontvangsten
Winst
Salaris eigenaren
Belastingen
Kosten

Kosten

Ontvangsten

Salaris eigenaren

Belastingen

Winst

Profit First werkt met 5
bankrekeningen. Een
individuele rekening voor:

En bij een andere bank 2
rekeningen voor:
Winst aanhouden
Belasting aanhouden

Zo spaar je voor de jaarlijkse
inkomstenbelasting.
Om plezier te krijgen in het bijhouden van
jeboekhouding is het nodig om er een
gewoonte van te maken. Als iets een
gewoonte is geworden, hoef je niet meer
na te denken over de handelingen die je
doet.
Een grote kans dat je vroeger als kind
geleerd hebt om iedere dag voordat je gaat
slapen je tanden te poetsen. Dit doe je nu
nog steeds, zonder dat je elke dag het
tandenpoetsen als een verplichting ziet.
Hoe vaker je bepaald gedrag herhaalt,
hoegroter de kans is dat dit gedrag een
gewoonte gaat worden. Ook voor je
boekhouding geldt dit. Als je er een
dagelijkse gewoonte van kunt maken, zal
dit je veel energie gaan schelen.
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JOUW TO-DO LIJST:
Hieronder zullen we je door middel van een eenvoudig stappenplan helpen
bij het aanleren van je boekhoudgewoonte. Als je dit stappenplan een tijdje
volgt, zal je zien dat er echt een gewoonte gaat ontstaan en je er zelfs plezier
aan gaat beleven.

DAGELIJKS
Check je banksaldi van je
Profit First rekeningen
Maak direct een foto met je
boekhoudapp van bonnen
van je aankopen
Mail de binnengekomen
facturen naar je inbox in je
boekhouding.
Tijdsdruk: 5 minuten

WEKELIJKS
Doe je Profit First acties
(verdeelmoment van je
inkomsten)
Betaal vanaf je kostenrekening je
inkomende facturen van die
week
Verstuur facturen naar je klanten
Verwerk je bank in je
boekhoudpakket
Verstuur herinneringen naar je
klanten indien nodig
Verwerk je inkoopfacturen
Werk je gereden kilometers met
prive auto en gewerkte uren van
die week bij. (heb je hiervoor nog
geen fijne methode gevonden,
vraag naar onze gratis sheet)
Tijdsdruk: 30 minuten tot 1 uur
afhankelijk van je boekhouding
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JOUW TO-DO LIJST:

ELK
KWARTAAL

ELK
JAAR

Betaling van je
omzetbelasting vanaf je
belastingenrekening.
Boek de rest van deze
rekening naar je belasting
aanhouden rekening.
Kijk eens kritisch naar de
kosten van het afgelopen
kwartaal en probeer of je
kosten kunt elimineren.
Boek de helft van het saldo
op je winstrekening over naar
je priverekening en ga hier
iets leuks mee doen!
Pas je Profit First
percentages aan.
Check of je nog voldoende
reserveert voor de af te
dragen inkomstenbelasting.

Het opstellen van je winstplan voor
komend jaar.
Voor het opstellen van je plan moet
je jezelf de volgende vragen stellen:
- Wat heeft de levering van een
bepaald product of dienst dit jaar
opgeleverd?
- Welke nieuwe producten of diensten
wil ik volgend jaar gaan bieden aan
mijn klanten?
- Hoeveel uur per week wil ik aan mijn
onderneming besteden?
- Wat wil ik volgend jaar verdienen?Wat zijn mijn dromen?

Voor de laatste 2 punten is het
fijn om met een Profit First
Professional samen tewerken.

Door het opstellen van een winstplan
en het stellen van doelen is het
mogelijk om je dromen waar te
maken!
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Een droom
zonder plan
is slechts
een wens
Sandra Houvast

WIL JIJ GRAAG GROEIEN NAAR MEER
WINST? LAAT MIJ JE HELPEN!

Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb om
met jouw financiën aan de slag te gaan.
Ik hoop dat ik je heb laten zien dat je
eigen administratie doen niet moeilijk,
maar zelfs leuk kan zijn!
Ben je enthousiast maar kun je nog wel
wat hulp gebruiken bij het opstellen van
de verschillende percentages van je
bankrekeningen? Of welke manier voor
jou werkt om te groeien naar meer
winst?
Ik ga graag met je in gesprek tijdens de
gratis winstgesprekken die ik aanbied.
Elke maand selecteer ik 2 ondernemers
voor een gratis winstgesprek van 45
minuten.

In dit gesprek bespreken we jouw dromen en hoe je daar slim naartoe kan groeien.
Ik geef je graag winsttips waar je direct mee aan de slag kunt om zo meer
financiële rust te creëren. Elke eerste van de maand kies ik twee ondernemers uit.
Wie weet, ben jij de volgende ondernemer die ik selecteer!Schrijf je in via
onderstaande button.

WINSTGESPREK AANVRAGEN
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