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Dank je wel voor het downloaden van de checklist voor
jouw winstplan met betekenis.
 
Waarom financiën en cijfers?  Het is het kloppende hart
van je onderneming en het is de leidraad voor het vinden
van de weg in je leven.
 
In de echte wereld zijn het de mensen die actie
ondernemen die de meeste fouten maken en daarvan leren
het geldspel in het leven te winnen. Falen is hierbij een
must.
 
Risico’s durven nemen en je de spelregels je eigen maken is
een uitdagende, keuze omdat hier vaak angst om de hoek
komt kijken. 
 
Als je een winstplan hebt en alle elementen hebt bekeken
dan heb je een houvast om de weg in je leven op alle
vlakken te leiden zoals jij dat wilt.
 
 
 

www.hooggevoeligondernemen.nl
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Financiële rijkdom is de meest tastbare vorm van rijkdom en
ook de meest concrete vorm om aan te werken.
 
Heel concreet. Werk jij voor de Euro’s of werken de Euro’s
voor jou?
 
Wanneer je keihard werkt voor de Euro’s, dan doet dat
volledig afbreuk aan je persoonlijke en zakelijke rijkdom.
 
 

www.hooggevoeligondernemen.nl
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En tob je met de vraag: “Is dit het nu?”
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Is financieel vooruitkomen voor jou een uitdaging?
 

Heb je niets met geld? 
 

Ben je al ondernemer en sta je nog niet waar je wilt staan?
 

Begon je met grootse dromen? 
 

Dromen om de wereld mooier te maken, om het beter te doen? 
 

Om anderen echt te helpen, om echt van betekenis te zijn?
 

Maar merkte je na een enthousiaste en vliegende start dat de
stijgende lijn steeds vlakker werd? 

 
Dat de tijd en vrijheid waar je zo naar verlangde, een steeds
grotere uitdaging werd? 

 
Dat de gewenste resultaten ondanks hard werken uitbleven? 

 

Werk jij keihard voor de Euro of werkt de
Euro voor jou?

https://hooggevoeligondernemen.nl/1op1-met-mirna/


Ergens diep van binnen voel je dat er meer in zit.
 
Je voelt de potentie van jouw betekenis en je stelt jezelf de
vraag: “Hoe haal ik het er nu echt uit?”
 
Dan is dit winstplan echt iets voor jou.
 
Heb je veel talent en vind je het een uitdaging om dat in de
wereld te zetten? Terwijl het je plicht is je talent aan de
wereld te geven?
 
Het gaat er niet alleen om dat je voor jezelf en je gezin
genoeg creëert, maar ook over datgene wat je verder aan
de wereld kunt doorgeven. De impact die je maakt op alle
vlakken.
 
Wanneer je goede doelen kunt ondersteunen of een
bijdrage kunt leveren aan een lokaal initiatief, dan maakt je
hart toch een sprongetje van blijheid? 

Delen en geven creëert zoveel dankbaarheid!
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Klinkt dit je goed in de oren, maar ziet jouw realiteit er nu anders
uit?

 
Is jouw winst van de maand halverwege de maand al op?

 
Of wordt jouw roodstand steeds groter?

 
Kom je er achter dat je geen budget hebt en zomaar uitgeeft wat
er binnenkomt? 

 
Heb jij financiële stress? 

 
Ben je gaten met gaten aan het vullen? 

 
Focus jij op omzet of op winst?

 
 
Winstgevend ondernemen vanuit betekenis is mijn MISSIE
en daar neem ik jou in deze checklist graag in mee.
 
 
Besef heel goed, dat omzet is weten en meten, maar winst
is eten!
 
Gaat geld over geld? Nee. Gaat winstgevend-zijn over
geld? Nee.
 
Brengt geld geluk? Nee, maar uit ervaring weet ik dat het
niet-hebben van geld jouw geluk op alle vlakken zeker niet
dient. 

Het is een rode draad door het leven.
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Veel ondernemers willen van betekenis zijn en werken zich
een slag in de rondte om steeds anderen te helpen, zijn
super dienstbaar en staan niet stil bij hun financiële plan,
omdat het niet interessant is, of omdat het er niet toe doet.
 
Daar wil ik echt een verandering in brengen. Geld is een
ruilmiddel. Je hebt geld nodig om in de eerste levens-
behoeften te kunnen voorzien. Geld is energie. 
 
Geld is het kloppend hart van jouw onderneming.
 
Als je jouw kijk op geld verandert, verandert er iets in jou.
 
De belangrijkste lessen over geld heb ik van mijn groot-
ouders meegekregen. Deze lessen zijn:
 
Durf te vragen; ‘nee’ heb je en ‘ja’ kun je krijgen.
 
Geluk en rijkdom kun je alleen in jezelf vinden.
 
Ik zie mezelf als doorgeefluik van geld, hoe meer ik creëer,
hoe meer ik in liefde geld kan weggeven. 

www.hooggevoeligondernemen.nl
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Dus geld doet er toe om een verandering te maken. Dat is
mijn VISIE op geld in het kort en ik help jou graag om ook
een doorgeefluik voor geld te zijn. 
 
Het gaat er niet om of jij en jouw dierbare naasten genoeg
hebben. 
 
 
 
 
 
Veel liefs,
 
Mirna

"Durf jij het mooiste avontuur
creatie van winst op alle vlakken
vanuit hart en ziel aan te gaan?"

Nee, het gaat erom de wereld te dienen.
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Jouw missie staat centraal. Als ondernemer lossen we
problemen op. Het gaat erom, dat je vertrouwen creëert,
waarde deelt en je klanten oplossingen biedt. 
 
Dat moet altijd de focus zijn. Dus wat is jouw betekenis en
welke problemen los jij op voor jouw klanten?
 
Dit is de kern van jouw winstplan, dat ben jij.
 
 

1. Wat is jouw missie?
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1.
 
2.
 
3.
 

Jouw waarden:

Wat zijn jouw drie belangrijkste waarden?
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In mijn ideale leven ben ik:

Neem eens de tijd om de volgende vragen te beantwoorden:
 

In mijn ideale leven doe ik:

In mijn ideale leven heb ik:

In mijn ideale leven word ik heel blij van:

https://hooggevoeligondernemen.nl/product/winstplan-dagtraining/
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Wat is jouw grote waarom?
Waarom is dit jouw ideale leven?

Wat ben je bereid hiervoor op te geven?
Welke opofferingen wil je maken?
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Het is mijn rotsvaste overtuiging, dat als je in jouw leven
jouw missie voelt dat je van betekenis bent op alle vlakken
dan gaat alles veel makkelijker en leef je vanuit een
liefdevolle flow. Een flow vanuit innerlijke kracht.
 
Het begint bij de vragen: wie ben ik? Wie wil ik zijn? 
Waar je op dit moment staat, is het resultaat van wie je
bent. 
 
Waar je gaat, hangt totaal af van wie je kiest te zijn.
Verander je binnenkant en de buitenkant verandert mee. 
 
Dit is mijn eigen verhaal. Dit is mijn levensmotto. Ik ben
onderneemster, partner, moeder van 4 geweldige,
bijzondere kids. 
 
Tegen mijn kids zeg ik steeds, alles is een keuze en als er iets
gebeurt wat shit of bagger. is heb je een keuze hoe je hier
mee omgaat. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. 
 
 
 

2. Wat is het winstgevende,
betekenisvolle ondernemersplan?

Het is mijn missie om ondernemende
mensen tools aan te bieden om een rijk leven

op alle vlakken te creëren. 
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Als je missie helder is, als je ideale leven helder is dan ben je
klaar voor de start. Veel ondernemers schrijven zich in bij de
KvK en dan...? Welke vragen komen dan om de hoek?
 

Wat is mijn gewenste ondernemerssalaris?
 

Hoe bepaal ik mijn prijs?
 

Hoe zet ik mijn administratie op?
 

Welke uren wil ik spenderen aan mijn onderneming?
 

Met welke belastingen krijg ik te maken?
 

Welke reserveringen mag ik maken?
 

Hoe zorg ik voor voldoende opdrachten?
 

Hoe zorg ik voor een appeltje voor de dorst?
 

Hoe zorg ik dat ik mijn ideeën en plannen ook realiseer?
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Herken je deze vragen? 
Dan is het tijd voor jouw winstplan!
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Veel ondernemers geven aan, dat ze niets met geld hebben.
Cijfers maken alles heel concreet. 
 
Zie de cijfers als het bloed dat door je lichaam stroomt.
Bloed is essentieel voor jouw onderneming.
 
Belangrijk is om je winst te bepalen. Jouw winst is jouw
salaris. Jouw winst is de weg naar jouw financiële vrijheid.
 
Winst is eten!
 
De vicieuze cirkel waar veel ondernemers is zitten, is de
volgende: ik maak omzet, hier leef ik van en hier betaal ik
de kosten van en - oh ja, ik moet nog belasting betalen,
help ik kom te kort, dus ik moet harder werken. Deze cirkel
wil ik doorbreken. In mijn praktijk zie ik dit te vaak en dat
is jammer.
 
Mijn visie is dus andersom bereken eerst jouw gewenste
winst, bereken jouw financiële toekomst en bepaal zo de
omzet waar jij voor gaat.

3. Het winstplan
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Jouw budget
 

Jouw gewenste ondernemerssalaris
 

Jouw financiële toekomstwensen
 

Jouw belastingen
 

Jouw administratie
 

Jouw prijs en omzet
 

Jouw realisatie
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"Besef alles dat wat je aandacht
geeft, groeit."

4. De elementen van jouw winstplan

Jouw persoonlijke checklist 
voor een winstplan met gevoel

https://hooggevoeligondernemen.nl/webinar/
https://hooggevoeligondernemen.nl/webinar/
https://hooggevoeligondernemen.nl/webinar/


Jouw budget:
 
Een budget is een overzicht. In de dikke Van Dale wordt
budget gedefinieerd als ‘een overzicht van het te besteden
bedrag’.
 
Hier ga je kijken naar wat je uitgaven in de afgelopen
maanden zijn geweest. Zet alle uitgaven in een overzicht.
Het geeft je een goed beeld van wat er financieel is gebeurd.
 
Kijk nu naar je overzicht. Zijn er zaken die je eenvoudig
kunt schrappen? Welke zaken zijn echt ‘must haves’ en
welke zijn ‘nice to haves’?
Brengen de ‘nice to haves’ echt de levensvreugde waar je
naar verlangt?
 
Als je je overzicht van de afgelopen 6 maanden hebt
geanalyseerd en je hebt nu je winstplan bepaald dan heb je
de basisstenen voor je budget. Wat wordt dan je budget per
maand?
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"Speel jij het geldspel om te
winnen of om niet te verliezen?"

Wanneer je financieel vooruit wilt komen, gaat het niet
per sé om wat er aan geld binnen komt, maar vooral om
wat er uit gaat. 
 
Beheers je uitgaven. Te vaak zie ik het gebeuren dat er 1
Euro binnen komt en dat er ook 1 uit gaat; als er 10
binnen komen er ook 10 uit gaan enzovoort. 
 
Dit gaat goed, tot het moment dat er minder Euro’s
binnenkomen, dan dat er uit gaan en dan is er ellende.
 
Dus maak met jezelf afspraken over wat je vastgestelde
budget is.
 
Maak jouw maandelijkse budgetschema compleet. 
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Jouw salaris:
 
Nu je weet wat je budget is, wat je gewenste uitgaven zijn,
kun je dit herleiden naar je ondernemerssalaris.
Wat is jouw gewenste salaris per maand? Wat wil je netto
graag minimaal verdienen? Hoeveel uur wil je werkzaam
zijn in jouw onderneming?
 
Jouw toekomstwensen:
 
Wat zijn mijn toekomstwensen? Hoe ziet je financiële
toekomst eruit? Wat zijn je wensen? Hoe wil je omgaan
met je pensioen? Wat wil je reserveren? Wat als je ziek
wordt? Hoe pak je dit op? Wat wil je graag financieel
gezien in de toekomst reserveren en of investeren?
 
Jouw belastingen:
 
We kennen in het belastingstelsel in Nederland diverse
belastingen. Welke belastingen kun je als ondernemer
verwachten?
Voor de omzet heb je te maken met de omzetbelasting
21% of 9%. Daarnaast heb je als zelfstandigen in een
eenmanszaak te maken met inkomstenbelasting.
Je wilt niet voor verrassingen komen te staan, dus is het
belangrijk een reservering voor belastingen te maken.
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Jouw administratie:
 
Je bent als ondernemer verplicht een goede administratie
op te zetten en bij het houden. Bij voorkeur digitaal. Een
goede administratie geeft ook inzichten. Het helpt om
ontwikkelingen te zien en bij te sturen waar mogelijk.
 
Je kunt op basis van je cijfers en administratie de juiste
beslissingen maken. Je cijfers zijn het kloppende hart of wel
het bloed van je onderneming.  Hoe ziet jouw administratie
eruit?
 

Je hebt kassabonnen en contante uitgaven die je
beheert in je kasboek
Je hebt je inkopen en verkopen
Je hebt je bankafschriften
Je hebt je facturen voor je producten en of diensten
Je hebt afspraken en reiskosten
Je de uren die je besteedt aan je onderneming

 
Dit alles houd je bij voorkeur digitaal bij. Je administratie
dien je minimaal 7 jaar te bewaren.
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Jouw prijs en omzet:
 
Jouw prijs is de basis van jouw salaris. Jouw salaris is de
eerste bouwsteen van jouw prijs. In loondienst krijg je een
salaris en dat geef je uit of daar investering je mee en daar
zet je je potjes voor de toekomst mee op. Als onder-nemer
mag je deze uitdaging zelf aangaan.
 
We werken met verschillende bouwstenen, zie beeld.

20www.hooggevoeligondernemen.nl
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De bouwstenen van jouw prijs zijn:
 
1.    Jouw gewenste salaris
2.    Jouw pensioen
3.    Jouw AOV
4.    Jouw potjesplan
5.    Jouw belastingen
6.    De directe kosten
7.    De overheadkosten
8.    De marketingkosten
9.    Prijs excl. BTW / omzetbelasting
 
 Veel van deze stappen hebben we hiervoor besproken. 
 
Als je het gewenste salaris weet en je weet je financiële
toekomstplannen en je hebt een indicatie van de
belastingen dan heb je nog te maken met bedrijfskosten. De
directe kosten, zoals huur, inkopen, personeel en de
indirecte kosten of wel overheadkosten. 
 
Daarnaast heb je natuurlijk ook marketingkosten. Op deze
wijze bepaal je echt jouw prijs en zie je wat jij nodig hebt
om het leven te creëren zoals jij dat graag wilt.
 
Mijn visie is dus anders. Bepaal eerst jouw winst en reken
dan terug naar de gewenste omzet.
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Je kunt dit echt implementeren. Het is een kwestie van je
winstplan opstellen en er een gewoonte van maken om
hierop te sturen.
 
Raak je hiervan in de stress of gefrustreerd? 
 
Wil je de cijfers liever laten voor wat het is en gewoon
verder met "je ding doen"?
 
Besef dan: hoe meer jij realiseert, hoe meer je ook weg kunt
geven en hoe nog meer mensen jij kunt helpen en hoe
groter jouw impact is.
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Zie je nu door de bomen het bos niet meer?
Geen nood.

www.hooggevoeligondernemen.nl
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Jouw realisatie:
 
Hoe behaal je nu je doel? Nu komt het op jou aan om jouw
product en of jouw dienst in de markt te zetten. 
 
Hoe doe je dat nu? Vaak hoor ik van ondernemers, dat ze
echt niks met verkopen hebben.
 
 
 
 
 
Nu zul je denken, je bent gek! Verliefd worden op verkopen.
Nou dank je, mij niet gezien.
 
Waarom vinden wij verkopen zo ingewikkeld?
 
Waarom vinden wij waarde vragen voor onze diensten zo
uitdagend?
 
Waarom onderschatten wij vaak onze eigen waarde?
 
Waarom hebben wij een haat-liefde-verhouding met geld?
 
 

Fall in love with selling!

Verkopen is niets meer of niets minder dan
mensen uitnodigen!
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Hoe zet je nu de eerste stap voor de uitnodiging?
Gewoon door te DOEN! 
 
Hier een paar tips om je uitnodiging te verspreiden:
 
1. Stel je uitnodiging op vanuit een done-deal! Stel je
uitnodiging zo op, dat je een volledige acceptatie krijgt. Je
kunt geen "nee" krijgen op je uitnodiging!
 
2. Je stelt je uitnodiging zo op, dat je krijgt wat je wilt.
 
3. Geef je uitnodiging aan een persoon die de uitnodiging
positief kan beantwoorden.
 
4. Zorg dat je uitnodiging heel helder en specifiek is.
 
5. Blijf je uitnodiging herhalingen.
 
Veel succes met het uitdelen van je uitnodigingen en zie elke
"nee" als een dwarrelend hartje in de lucht gevuld met liefde
en kracht, dat jouw omgeving volledig vult.
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"Jouw missie groeit en bloeit
vanuit de verbondenheid met
alles"
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4. In de praktijk
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Doel
x 1000 
€ 125,00

Realisatie 
per maand

Winst
Inclusief
 

AOV
Pensioen
Potjes
 

Belasting 50%
 

Winst voor bel.
 

Overhead kosten
 

Marketing kosten
 

Directe kosten
 

Werk door derden
 

Omzet excl. btw
 
 
 

€ 125,00
 

€ 250,00
 

€   50,00
 

€   50,00
 

€ 100,00
 

€   50,00
 

€  500,00
 

 
 
 
 

In deze berekening is geen rekening gehouden met onder-
nemersaftrekken en de persoonlijke situatie.

Je bepaalt eerst je winst, wat wil jij voor winst? Winst is
eten dus altijd het uitgangspunt. Stel je wilt een winst van 
 €125.000 dan mag je gaan terugrekenen met kosten en
belasting om je omzetdoel te bepalen. Hier zie je een
voorbeeld om zelf in te vullen en bij te houden.
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Je voelt diep van binnen dat er meer in zit. Je voelt de
potentie van jouw betekenis voor het leven van anderen en
je stelt jezelf de vraag: “Hoe haal ik het er nu uit?”
 
Je hebt nu de eerste stappen gezet en als je voelt dat je
meer hulp en ondersteuning nodig hebt, dan heb ik iets
moois voor je. 
 
Wil je heel concreet een persoonlijk winstplan maken? 
 
Wil je meer weten en persoonlijk kennismaken. Ik geef een
winstplanwebinar om al je vragen te beantwoorden. 
 
Ben jij erbij?
 
 
 
 
 
 
 

5. Tot slot
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Schrijf je in voor het
WEBINAR

Winst: met wijsheid en intuïtie een nieuwe
stap in de toekomst!
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Notities
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BETEKENISVOL
ONDERNEMEN

 
BE. DO. HAVE.
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