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Wat gaaf dat je mijn businessguide hebt gedownload! Een

eerste stap naar meer structuur in je groeiende bedrijf en in

jouw eigen gedachten.

We weten allebei dat je het punt al lang voorbij bent dat je

een e-book van 30 pagina’s doorworstelt, dus ik hou het

beknopt en simpel, maar zeker waardevol.

In deze businessguide geef ik je praktische oefeningen en

waardevolle tips waar je direct mee aan de slag kunt! 

jouw groeiende
bedrijf!

D E  3  B E L A N G R I J K S T E
P I J L E R S  V O O R
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Jaren geleden zat ik op een avond met 2

vriendinnen bij mij thuis aan tafel en vertelde ik

ze dat ik het allemaal niet meer zo zag zitten. Ik

was al heel wat jaren ondernemer, maar de

laatste jaren was mijn bedrijf heel hard

gegroeid. Ik wist eigenlijk niet meer hoe ik

verder moest. Zeker in combinatie met mijn

gezin.   

Mijn agenda stond bomvol en ik had echt het

gevoel te verzuipen. En dat terwijl ik nog steeds

hele leuke nieuwe aanvragen binnen bleef

krijgen, maar er eigenlijk geen plek meer voor

had.

Die avond was voor mij de eerste stap naar mijn

nieuwe bedrijf. Door erover te praten, kwamen

de mogelijkheden en oplossingen steeds beter

naar voren.

Voor mij was het duidelijk dat ik naar

versterking ging zoeken.

Opgelost zou je denken…. Haha was dat maar

zo. Niets was minder waar.

Want toen kwamen de twijfels en de vele

mogelijkheden.

Wat mag mijn teamlid kosten? Kan ik dat dan

wel betalen? Ik werkte al jaren alleen, veel

informatie zat vooral in mijn hoofd. Hoe ga ik

dat overbrengen aan een ander? Willen mijn

klanten wel met iemand anders werken? Hoe

organiseer ik dat? Ga ik iemand in dienst nemen

of ga ik samenwerken met een andere zzp’er?

Zoveel vragen en zoveel mogelijkheden

Herken je dat?

Ik zag het niet
meer zitten
" Mĳn agenda was bomvol" 

"Die avond was de eerste stap
naar mĳn nieuwe bedrĳf"
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Het was voor mĳ duidelĳk dat 3 pĳlers
heel belangrĳk zĳn in dit proces. In het

groeiproces van mĳn bedrĳf:

Geld01
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02 Structuur

03 Samenwerkingen

Wat jĳ nodig hebt om jouw bedrĳf  naar next
level te laten groeien met de juiste basis...

 



Hi! Ik ben Sandra Houvast, 

het is mijn passie om structuur aan te brengen in

jouw onderneming op relationeel en financieel

vlak, zodat jij kan doorgroeien. Het aanbrengen van

structuur geeft mij het gevoel van rust en vrijheid.

Dat gevoel gun ik jou ook.

"Vrĳheid in keuze, tĳd en
geld bleken voor mĳ
enorm belangrĳk"
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Ik na mijn studie  in loondienst ging net als

iedereen, maar elke 2 jaar wisselde van

werkgever. Ik had geen rust en behoefte aan

vrijheid.

Ik vanaf 2002 ondernemer ben..

Ik trotse moeder ben van 3 jongvolwassen

kinderen en al jaren gelukkig ben met mijn lieve

Henk.

Ik een multipassionate ondernemer ben. Ik ben  

boekhouder, winstadviseur, Profit First

Professional, mediator en

samenwerkingsexpert. 

Wist je dat: 



Vrijheid

Ontwikkeling

Betrokkenheid

heb ik veel ondernemers geholpen met  hun

boekhouding en belastingaangiften. Leuk, maar ik

zag een hoop ondernemers met dezelfde patronen.

Patronen die ervoor zorgden dat er onrust en chaos

was in het hoofd van die ondernemers.

Dit heeft mij doen besluiten om het roer om te

gooien. In plaats van ondernemers te helpen hun

boekhouding in orde te brengen, begeleid ik ze als

financieel businessexpert om de basis van hun

onderneming op orde te brengen. Rust en structuur

in de onderneming, inzicht in financiën en

duurzame afspraken met samenwerkingen.

Betrokkenheid en vertrouwen zijn twee

ingrediënten die in een samenwerking voor mij heel

belangrijk zijn. Ik ben graag een onderdeel van het

team voor een bepaalde periode, dan kom ik het

beste tot mijn recht. Met jou samenwerken doe ik

graag op mijn eigen, informele en persoonlijke

manier.

Belangrijke kernwaarden

Al mijn kennis en ervaring zet ik in om samen met
jou de juiste basis neer te zetten in jouw
onderneming, zodat jij weet welke keuzes voor
jou de beste zijn om jouw droom te kunnen
realiseren.

In 20 jaar ondernemerschap

Mijn ondernemersreis
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"Met jou
samenwerken doe
ik graag op mĳn
eigen, informele en
persoonlĳke
manier"



Zo druk
Je agenda staat bomvol fijne opdrachten en er komen er steeds meer bij. Je wordt echt gezien als de expert in

jouw branche. Super gaaf! Maar het geeft je ook onrust. Een volle agenda betekent voor jou ook een bomvol

hoofd. Een hoofd wat draait op volle toeren met twijfels en vragen.

 

Geen financieel inzicht
Je hebt geen idee hoe je er financieel voor staat. Je omzet loopt goed, maar hoe het nu echt gaat weet je eigenlijk

niet. Je denkt veel na en hebt genoeg gave plannen op de plank liggen, maar je durft het niet aan. Je weet niet of

je kunt investeren of dat je er überhaupt tijd voor kan vrij maken.

Hierdoor ben je maar een beetje aan het aanrommelen. Je doet maar wat, in de hoop dat je de juiste beslissingen

maakt. Je fantaseert eigenlijk van een team om je heen om het vele werk wat er ligt op te pakken en jou wat meer

vrijheid te geven. 

Vrije tijd… wanneer?
Een keer met je vriendinnen een middag naar het terras of de sauna. Een keer geen werkweek van 60 uur maken,

maar op vrijdag spontaan vrij kunnen nemen…. Hier kun je nu alleen maar van dromen.

Maar je durft geen stappen te nemen. Je ziet door de bomen het bos niet meer, je weet niet wat nou de beste

keuze is voor jouw onderneming? Hoe kun jij het beste verder groeien? Kun je dit ook daadwerkelijk kan betalen?

Wat nu?
Diep van binnen weet je ook wel dat het anders moet. Dat ondernemen ook plannen en inzicht creëren is en je

niet alles op je onderbuikgevoel kunt beslissen. Stiekem kun je hier wel een steuntje in de rug bij gebruiken. En ik

ben heel graag jouw steuntje ;-)

Nu je bedrijf gaat groeien is het belangrijk om inzicht te creëren.

Inzicht in de 3 belangrijkste pijlers in jouw onderneming

Ziet jouw ondernemersleven er inmiddels zo uit?
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Herken jĳ mĳn reis? 



Het jij inzicht in je financien? Dat is een veel gestelde vraag, maar ook best een lastige.

Want wanneer heb je nou inzicht in je financiën? Misschien kan ik je beter een andere

vraag stellen.

Wat hou je over op je bankrekening als je al je kosten en je eigen salaris hebt betaald?

Deze vraag is al veel concreter en geeft je ook direct een idee wat je eens op een rijtje moet

gaan zetten om dat inzicht dat te creëren.

Als je onderneming groeit is inzicht in je geldstromen een van de belangrijkste dingen. Het

gebeurt heel vaak dat je omzet wel fiks groeit, maar dat je winst naar verhouding daalt of

minder hard stijgt doordat je veel meer kosten bent gaan maken. 

Herken je dit?

Om inzicht te krijgen:
Kijk eens aandachtig naar je uitgaven die nodig zijn om je omzetgroei te realiseren.

Is deze verhouding wel juist?

Winsttip:
Pak je eerste winst  door 1% van je ontvangsten op een aparte rekening te zetten!

-  B L A D  7  -

1. Geld 
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2. Structuur

Inzicht in je bedrijfsprocessen en structuur is nodig om te bepalen of je wel efficiënt

genoeg werkt. Als je bedrijf groeit zul je regelmatig deze processen door moeten nemen

om te bepalen of dit proces nog wel klopt bij de fase van je bedrijf.

 

Bedrijfsprocessen
Welke processen zijn er in je bedrijf? Zijn deze duidelijk vastgelegd? Om structuur te

krijgen in je bedrijf is het noodzakelijk dat alle taken en activiteiten duidelijk zijn en steeds

op dezelfde manier worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het onboarding proces van een

nieuwe klant, het vragen van reviews, het omgaan met klachten, het bewaren van

gegevens van je klanten, het beantwoorden van je mail, hoeveel tijd je besteed aan een

blog of social media post. 

Om inzicht te krijgen:
Welke processen kent jouw bedrijf?

Hoeveel tijd ben je tijd met deze verschillende processen? 

Hou de tijd eens 1 of 2 weken bij. Bijvoorbeeld in Toggl.

Hoe kun je je bedrijf efficiënter inrichten door gebruik te maken van systemen?

Extra structuurtip:
Cluster bepaalde werkzaamheden. 

Door taken te bundelen, kosten ze minder opstarttijd en heb je meer focus. Bijvoorbeeld

blokken om je blogs en social media posts te schrijven, blokken om je podcast op te

nemen. Breng zoveel mogelijk focus aan, zonder afleiding.

 



Ga eerst eens terug naar het begin van jouw ondernemersreis om te ontdekken wat bij jou

en je onderneming past. 

Hoe zag je jouw bedrijf voor je? 

Wat is belangrijk voor jou? 

Wat is jouw grootste droom? 

Hoe wil je dat jouw bedrijf er over 5 jaar uit ziet?

Om je overvolle agenda de baas te blijven en ook nog plek te kunnen maken voor nieuwe

klanten en middagjes met vriendinnen, zou het een oplossing kunnen zijn om te gaan

samenwerken met een team. Heb je hier al eens aan gedacht? Of fantaseer je hier al stiekem een tijdje van.

Samenwerkingen bestaan in verschillende vormen. Bijvoorbeeld loondienst, inhuur,

samenwerking in een gezamenlijk bedrijf. Veel keuzes die je kunt en moet maken als je

besluit te gaan samenwerken.

Om inzicht te krijgen:

Door deze vragen eens voor jezelf te beantwoorden, kom je erachter of samenwerken voor

jou wel de beste optie is of dat het herinrichten van je bedrijfsstructuur op dit moment al

voldoende ruimte geeft om je groeiende bedrijf op te schalen.

3. Samenwerkingen
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Wil je graag je droom business neerzetten? 

 
Verlang je naar meer rust, inzicht en winst? Vind je het lastig om echt inzicht te creëren in de

3 belangrijkste pijlers, geld, structuur en samenwerkingen?
 

En voel je aan alles dat er iets moet veranderen aan de manier waarop je nu je business
draait? 

 
Vraag dan jouw gratis strategiegesprek aan met mij!

 
 
 

In dit gesprek van 45 minuten ontvang jij:
 

Winsttips
Businesstips waar je direct mee aan de slag kunt
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"I never dreamed about success, I worked for it"
-Estee Lauder-

Vraag hier je gratis
strategiegesprek aan


