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1. Voor wie is Wat een baas en 
hoe wordt het gebruikt?
Wat een baas is voor (aanstaand) 
zelfstandig ondernemers die beter 
willen ondernemen. Het geeft een 
realistisch beeld van de dingen die 
je kunt verwachten als je eigen baas 
bent. Wat een baas is een boek dat 
met je meedenkt vanaf het moment 
dat je jouw kvk-nummer in handen 
hebt. Lees het boek niet in één keer 
uit, maar houd het bij de hand tij-
dens de verschillende fases die je 
doorloopt bij het opbouwen van 
jouw eigen bedrijf.

2. Wat is een baas?
Als je een eigen bedrijf begint, ben 
je de baas over jouw organisatie. 
Hoera! Met een kvk-nummer ben 
je de baas, maar dat betekent nog 
niet dat je een baas bent. Je bent 
pas een baas wanneer je jezelf goed 
voorbereidt, bepaalt waar je naar-
toe wilt, weet wat je waard bent, je 
eigen klanten kiest, volmondig ja 
en nee kan zeggen, je rolverdeling 
regelt, in staat bent om een fantas-
tische functieomschrijving te fabri-
ceren, voor jezelf zorgt, zichtbaar 
bent, van je fouten leert, het zelf 

maar niet alleen doet, je jezelf aan-
stuurt en in beweging blijft. 

3. Wat zijn de mogelijke bijwer-
kingen van Wat een baas?
Zoals alle levensveranderende 
besluiten kan ondernemerschap 
bijwerkingen veroorzaken, hoewel 
niet iedereen ze krijgt. Regelmatig 
voorkomende bijwerkingen zijn: 

Duizelingen
  als je je realiseert dat je vanaf nu 

altijd de baas kunt spelen en je 
daarna bedenkt dat je als zzp’er 
overal verantwoordelijk voor 
bent;

  omdat een klant niet op tijd 
betaalt en je de zoveelste betaal-
herinnering moet versturen;

  van het bijhouden van je bonne-
tjes voor de administratie. 

 
(Gezonde) zenuwen
  voor de lancering van je nieuwe 

website;
  bij het binnenhalen van een nieu-

we klant;  
  tijdens het opperen van een uur-

tarief.

Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want hij bevat belangrijke informatie 
voor beginnende bazen. 
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Hoofdpijn
  van klanten die proberen om 

af te dingen op jouw zorgvuldig 
gekozen uur- of producttarief;

  van het lachen, omdat je vanaf 
nu vooral doet wat je leuk vindt;

   van klanten die non-stop 
WhatsAppen en bellen met 
‘korte vraagjes’ die in de praktijk 
minstens anderhalf uur in beslag 
nemen. 

 
Slapeloosheid
   omdat je een nachtje hebt door-

gehaald om je administratie bij te 
werken; 

  van dat geweldige idee dat je, net 
voordat je naar bed gaat, te bin-
nen schiet; 

  van de stress die je voelt bij het 
combineren van werken in en 
werken aan je bedrijf.

 
Een vol(daan) gevoel 
   nadat je een 10 uur durende 

werkdag maakte;
  omdat het lang geleden is dat je 

een keer helemaal ‘uit’ stond; 
  omdat je je hele to-dolijst aan het 

eind van de dag afgevinkt hebt.

4. Hoe bewaar je Wat een 
baas?
Wat een baas doet het het beste 
als het een vast plekje in de buurt 
van je bureau krijgt. Pak het erbij 
wanneer jij denkt dat je hulp of in-
spiratie kunt gebruiken of wanneer 
je vermoedt dat je last hebt van ba-
zen-bijwerkingen.  

5. Wat is de inhoud van Wat een 
baas?
Wat een baas voorziet je van con-
crete handvatten, treffende the-
oretische onderbouwing én de 
belangrijkste lessen van de onder-
nemers die je voor gingen. Je leest 
niet alleen wat je te wachten staat, 
maar ook hoe je daarmee om kunt 
gaan. Lach en leer van herkenbare 
situaties van de beginnende baas 
en verhalen van andere onderne-
mers in de vorm van successen, 
fuck-ups, advies, lees- en kijktips 
die je helpen om jouw eigen beste 
baas te worden.

Dit boek vertelt je niet hoe je iets moet doen. 
Dat weet je zelf immers het beste. 

In plaats daarvan laat dit boek zien wat er mogelijk is, hoe andere onder-
nemers ondernemen, en wat daarin wel of juist niet werkt. Ben je klaar 
om een (betere) baas te worden?
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Proloog

Wanneer er een baby op komst is, wordt er een babysho-
wer georganiseerd. Vrienden en familie overladen je 
met tips, cadeaus, taart, (alcoholvrije) bubbels, (onge-

vraagd) advies en vooral veel steun voor deze spannende stap. Begin 
je een eigen bedrijf? Dan zul je zelf het gebak moeten bestellen, en 
is het maar de vraag of er iemand op je feestje komt. Een business 
babyshower is eerder uitzondering dan regel. De meeste bazen ho-
ren bij de aankondiging van hun eigen bedrijf vooral ‘Zou je dat wel 
doen?’ in plaats van ‘Wat gaaf dat je dat doet!’ Advies is er maar wei-
nig, vooral als je je in een omgeving bevindt waar de meeste vrien-
den en familie in loondienst werken. Hoe je een baas wordt? Dat 
moet je eigenhandig uitzoeken. 
 Laat je niet ontmoedigen. Ondernemen is een feestje! Je moet al-
leen zelf de slingers ophangen. 

De baas spelen versus de baas zijn
Als je je vaardigheden als ondernemer wilt verbeteren, zijn er ont-
zettend veel opties. Google ‘ondernemerschap’ en de (Instagram-)
cursussen, jaarprogramma’s en businesscoaches vliegen je om de 
oren. De meeste vertellen je dat je met hun stappenprogramma, 
format of cursus binnen no time 10K kunt omzetten, een blauw 
vinkje op je Insta kunt verdienen, rijk en succesvol kunt worden. 
In de meeste van deze programma’s ontbreken de eerlijke en vooral 
de praktische verhalen over wat ondernemen nu werkelijk inhoudt 
en wat je allemaal moet weten en regelen voordat je eraan begint. 
Precies daarom schreef ik dit boek. 
 Laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Marthe en ik ben 
zelfstandig ondernemer. Ik schrijf boeken, blogs, columns, inter-
views en opleidingen. Ik geef masterclasses over creatief schrijven, 
werkgeluk en personal branding op LinkedIn. Je kunt me daarnaast 
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bellen voor hr- en marketingadvies en vraagstukken over business 
development en conceptontwikkeling. Ik schreef samen met Marc 
Oonk ‘Het dna van ontwikkeling – de reisgids van organisatieont-
wikkeling’. Ook geef ik hier en daar een salsales, allemaal onder 
hetzelfde kvk-nummer. Inmiddels met veel liefde en plezier, na 
minstens twee jaar heel veel vallen en opstaan. De belangrijkste les 
die ik tijdens mijn zelfstandig ondernemerschap leerde, is dat de 
baas zijn iets heel anders is dan de baas spelen. 
 Al heel mijn leven speel ik graag de baas. Als kind zat ik in de 
Efteling altijd achter het stuur in de autootjes van ‘de oude Tuffer-
baan’. Mijn grote zus en kleine broer waren de bijrijdersstoel best 
beu na al die rondjes, maar dat maakte me niets uit. Ik moest en zou 
de baas spelen. Totaal geen spijt van overigens, ik haalde niet voor 
niets als eerste van ons drieën een rijbewijs. Ik werd toen ik klein 
was liefkozend ‘bokkie’ genoemd, omdat ik nogal kon ‘bokken en 
mokken’ als ik mijn zin niet kreeg. Het verraste mijn familie dan 
ook niet dat ik op vierentwintigjarige leeftijd zzp’er werd. Het leek 
de ideale oplossing voor mijn autoriteitsprobleem. Eindelijk kon ik 
altijd de baas spelen. 
 Mijn familie was dan misschien niet verrast, maar zelf had ik het 
niet zien aankomen. Het was nooit mijn droom geweest om een 
eigen bedrijf te beginnen. De beroepskeuzetest op de middelbare 
school vertelde me dat ik ‘iets met mensen’ moest gaan doen. Om 
dat in de vorm van zelfstandig ondernemerschap te doen, was sim-
pelweg nooit bij me opgekomen. In plaats daarvan maakte ik braaf 
mijn bachelor Human Resource Management af en startte ik daar-
na met mijn eerste baan als trainee hrm-consultant. Mijn plan was 
om binnen het bedrijf langzaam maar zeker door te groeien naar 
een managementfunctie. 
 In datzelfde jaar kreeg ik een andere leuke kans: ik zou columns 
gaan schrijven voor een online platform. Er was een belangrijke ver-
eiste: het moest op zzp-basis. ‘Noodgedwongen’ werd ik onderne-
mer, naast mijn fulltimebaan in loondienst. Toen ik, met enige twij-
fel, op mijn LinkedIn-profiel zette dat ik vanaf nu freelanceschrijver 
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