Checklist
Bij het starten van uw eigen onderneming in de Flexbranche zijn er administratieve, financiële en
wettelijke eisen waaraan u moet voldoen. Hieronder vindt u een checklist met de belangrijkste
basiszaken waar u rekening mee moet houden.

Checklist: denkt u onder andere aan:
o

Breng uw kwaliteiten in kaart.
Waar ligt uw passie of voorkeur? Misschien heeft u veel ervaring binnen een bepaald
vakgebied en wilt u in deze sector bemiddelen. Heeft u geen voorkeur, dan kunt u
onderzoeken welke sectoren op dat moment groeien en u daar op gaan richten.

o

Verken de markt.
Houd een marktonderzoek. Is het aantrekkelijk om in de markt die u gekozen heeft een
onderneming in de Flexbranche te starten? Bij het CBS kunt u cijfers opvragen. Spreek alvast
met potentiële klanten en informeer naar hun wensen. Heeft u uiteindelijk niet voldoende
inzicht, dan kunt u altijd nog een specialist vragen een marktonderzoek te doen.

o

Bepaal uw marketingstrategie.
Zorg dat u herkenbaar bent voor de buitenwereld. Dat doet u door u te specialiseren in iets
waar u goed in bent. Bijvoorbeeld in een bepaalde branche, op functieniveau, op omvang van
bedrijf bijvoorbeeld (u richt zich alleen op bedrijven met meer dan 500 medewerkers of juist op
MKB). Zorg voor een sterk concurrentievoordeel om een prijsgevecht met concurrenten te
voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van specifieke, innovatieconcepten, en het
benadrukken van uw specialisatie.

o

Kies een rechtsvorm en win informatie in over aansprakelijkheid in de diverse rechtsvormen.

o

Schrijf een ondernemingsplan, stel een financiële begroting op. Hoe groot zijn uw kosten,
omzet en markt per doelgroep. Volg deze elementen periodiek op haalbaarheid gedurende
het jaar.

o

Bedenk uw bedrijfsnaam.

o

Regel uw financiën en verzekeringen.

o

Schrijf uw bedrijf in bij de Kamer van Koophandel.

o

Stel algemene voorwaarden op (NBBU beschikt over model Algemene
Voorwaarden).

o

Schaf specifieke software voor uw loonadministratie aan waarin de van toepassing zijnde cao
is geïmplementeerd.

o

Optioneel:
 Open een G-rekening
 SNA-keurmerk
 Aansluiting bij brancheorganisatie NBBU

