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Geld verdienen door het kritisch uit te geven 
 
Ik weet niet hoe het u is vergaan als ondernemer en mens de afgelopen maanden. Leek 2020 in 
januari en februari nog een fantastisch jaar te worden. In de afgelopen maanden sloeg dat totaal om 
en heb ik zoveel trieste berichten gelezen over de tegenslagen waarmee ondernemers te kampen 
hebben gekregen. Gelukkig zie je dan ook dat ondernemers nieuwe bedrijfskansen ontwikkelen en 
oppakken.  
 
Wat nu en eigenlijk altijd wel blijft gelden is dat je geld verdient door het kritisch uit te geven.  
Ik wil een kleine bijdrage hieraan geven door een aantal tips te beschrijven om op korte termijn en 
lange termijn kosten te reduceren. Het zijn goed bedoelde adviezen.  Wellicht niet allemaal bruikbaar 
voor jezelf, maar misschien kan je een collega-ondernemer er een plezier mee doen.  
 
Voor alle punten geldt dat ons team van Specialista klaar staat om je te helpen met het realiseren 
van kostenreductie. Mail mij: rene.bos@specialista.nl en ik neem contact met je op. 

 

Momenteel lage energieprijzen.  
De energieprijzen op de termijnmarkt zijn de afgelopen maanden sterk gedaald. De verwachting is 
dat wanneer de economische activiteiten weer gaan aantrekken de prijzen zullen gaan stijgen. Advies 
privé: www.energievergelijken.nl Kijk wat je op basis van je huidige contract kan besparen. Voor 
privé-contracten geldt een maximale boete van € 75,00 voor het voortijdig overstappen.  

Advies zakelijk: Loopt je contract nog minder dan 6 maanden voor verlenging dan kan het zinvol zijn 
om het contract je contract niet alvast voor een jaar te verlengen. Je bent dan gegarandeerd voor de 
lagere prijzen in 2021.  
 

Schoonmaakcontracten op resultaat en niet op inspanning 
Veel schoonmaakcontracten zijn opgesteld vanuit een inspanningsverplichting. In het 
schoonmaakbestek staan de uren die nodig zijn om het object schoon te houden. Overweeg de 
insteek om die zaken schoon te maken met een sterke functie gericht op gebruik, bezetting en aard 
van de vervuiling. Wat weinig wordt gebruikt hoeft niet vaak te worden schoongemaakt! Je maakt 
afspraken over wat schoon moet zijn en wat niet. 

 

Leaseauto(s) 
Bij leaseauto’s worden er maandelijks reserveringen in rekening gebracht voor o.a. brandstof en 
onderhoud. Aan het einde van het jaar volgt de afrekening. Door vermindering van brandstofkosten 
en gereden kilometers zullen deze reserveringen te hoog zijn. Deze kunnen dus per direct omlaag. 
Van de exploitatiekosten bij leaseauto’s is 1/3e voor brandstof. Advies: laat de lagere reserveringen 
meer met een aangepaste verwachting overeenkomen. Daarnaast kan het interessant zijn om een 
auto die einde contract loopt nog voor een periode van 6 tot 12 maanden door te leasen. Dit kan in 
sommige gevallen ook ertoe leiden dat over de voorgaande maanden een credit wordt gemaakt in 
verband met het uitsmeren van de onderhoudskosten over 72 maanden in plaats van 60 maanden.  
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Jaarlijkse prijsindexatie 
Jaarlijkse prijsindexatie. Anders dan men vaak denkt zijn uurlonen en uurtarieven verschillende 
begrippen. Als er een nieuwe CAO is afgesproken met bepaalde loonafspraken gaat dat alléén over 
het uurloon. Het uurtarief bestaat ook uit andere zaken als werkkleding, machines, overhead, risico 
en winst, en hoort niet bij de CAO-index meegenomen te worden. Advies: check op de  
factuur het nieuwe uurtarief waar een index op van toepassing is verklaard. 

 

Huurcontract.  
Na personeel is de huur van kantoorruimte veruit de hoogste kostenpost. Het is dus heel belangrijk 
om daar veel focus op te hebben. De huurcontracten geven weinig ruimte voor een bijzondere 
regeling. Toch is ons advies om in gesprek te gaan met de verhuurder. Kan een kwartaal betaling 
tijdelijk omgezet worden naar een maandbetaling. Kan de huur tijdelijk worden gereduceerd en later 
in het jaar worden ingelost. 
Loopt het contract binnen een jaar af dan en weet je dat je wilt doorhuren dan kan het interessant 
zijn om het huurcontract vroegtijdig te gaan verlengen tegen betere (per direct) condities. Zowel de 
verhuurder als huurder zal hier blij mee zijn. 
 
Abonnementen 
Haal uit je administratie een overzicht van alle abonnementen die bedrijfsmatig lopen. Contributies, 
vakbladen, onderhoudscontracten. Check op nut van elk abonnement. 
Een snelle bespaarder is om een contract op te zeggen en later, met een welkomstkorting of andere 
korting, opnieuw aan te gaan. 
 
 Inkoop van verbruiksgoederen kantoor 
 Het is vaak het gemak om alle verbruiksgoederen bij 1 leverancier af te nemen. Kijk eens goed wat er 
veel wordt afgenomen en ga voor deze goederen eens kijken of er discounter online te vinden is. Het 
gaat hier om printpapier, pennen, mappen, Wc-papier, toiletdoekjes etc. etc. 
Praktijkvoorbeeld: Bij een organisatie van 40 personen werd elke week door het schoonmaakbedrijf 
toiletdoekjes en wc-papier geleverd. Door dit rechtstreeks online te kopen en af te laten leveren 
werd op jaarbasis € 1500,00 bespaard. 
 
Kosten mobiele telefonie 
Er worden mobiele contracten afgesloten met daarin een bel, sms en datacomponent.  De data-
component is in het abonnement vaak de hoogste kostenpost. 
Check je facturen hoeveel data je echt verbruikt ten opzichte van de contract data die je betaalt. 
Onze ervaring is dat er regelmatige 10 van de 12 maanden veel minder data wordt afgenomen dan 
waarvoor betaald wordt! 
 
Hosting website/ internetverkeer 
Voor je website en e-mailverkeer heb je hosting nodig. Dit wordt vaak maandelijks en soms ook 
jaarlijks in rekening gebracht.  Indien de website alleen de functie vervuld van de presentatie van je 
bedrijf dan heb je een andere hosting nodig dan als je een webshop hebt waar veel verkeer in plaats 
vindt.  Wat betaal je voor je hosting van jouw website en overleg met je leverancier of dit ook past bij 
het gebruik van de website/internetverkeer. 
 
Factuurcontrole 
Eén van de meest opleverende tips is om je facturen te controleren op basis van de 
contractafspraken. Dit kan vaak geld opleveren als je contracten hebt die lang geleden zijn  
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afgesloten. Kloppen de factuurbedragen ten opzichte van het contract. Als je een contract 5 jaar 
geleden hebt afgesloten dan zullen de huidige prijzen hoger liggen dan het contract. Het kan lucratief 
zijn om een prijsvergelijk uit te voeren of die prijzen nog wel markconform zijn. In onze praktijk leidt 
dat vaak ertoe dat de huidige leverancier de prijzen markconform aanpast.  
 
Contracten beheer 
Alle bovengenoemde stappen beginnen en eindigen dat je een goed overzicht hebt over je 
contracten. Steek hier vooral nu de tijd in en maak een goed overzicht van de bestaande contracten 
en wanneer ze aflopen!  Vanuit Specialista hebben we hiervoor een digitale en veilig omgeving waar 
je de contracten in kan opslaan. In een online demo kan ik je die uitleggen.  
 
Blijf gezond 
Eigenlijk is dit geen tip maar meer een wens. Let op elkaar en probeer elkaar als ondernemer maar 
vooral als mens te helpen en ondersteunen!  
   


