Met het champagneglas in m’n hand slaak ik een paar minuten na twaalven op 1
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januari 2017 een opgeluchte zucht: 2016 heb ik afgerond en een gloednieuw jaar ligt
voor me. Ik begin met een lege, witte bladzijde in mijn zakelijk nieuwe jaar. En ik
heb er mega veel zin in. Want ik barst van de ideeën en wil ze allemaal in 2017
realiseren.

Horizon 3 en horizon 2
De geplande actie ná de ideeënstorm

Ondernemen met
strategie

Met een heel nieuw jaar, die jij als ondernemer kan invullen zoals jij wilt, kunnen er heel wat
briljante voornemens in je hoofd opkomen. Je gaat dit en je zal dat en je dit jaar wil je echt….
En voor je het weet is het al zomervakantie.
Hoe kan dat?
Je bent in de valkuil terecht gekomen van horizon 3. Enorm goede plannen stranden als er
geen actie aan verbonden wordt.
Stel: je gaat dit jaar echt, maar nu ook echt, je verdiepen in nieuwe software die onontbeerlijk
is (weet je diep in je hart) om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Maar je
maakt geen afspraak met jezelf, die je in je agenda zet, dat je op 23 februari ten hoogste (!) 4
uur daarover gaat nadenken en informatie over gaat inwinnen. Ik geef je op een briefje dat je
op 31 december 2017 niets omtrent nieuwe software voor mekaar hebt gekregen.
Ideeën, plannen en stappen
Horizon 2 focust op de actie die volgt op het plan, dat weer een gevolg is van de ideeën die
kwamen opborrelen tijdens je glas champagne ’s nachts op 1 januari.
Als je ooit (horizon 3) die langgekoesterde wensen wil realiseren, zal je niet ad hoc op alles wat
op je pad komt, moeten willen reageren (horizon 1), maar toets je of het past in het
geconcretiseerde plan (horizon 2). En dan kun je die stap zetten.
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Wist je dat…
… persoonlijke verzorging, waaronder de aanschaf van kleding, niet als zakelijke kosten aftrekbaar zijn? Maar kleding is als
werkkleding toch aftrekbaar als er een logo op staat (70 cm2) of dat het duidelijk is, dat je deze kleding niet anders dan op het werk
kunt dragen (bijvoorbeeld een overall of uniform). Je kunt deze (werk)kleding op de zaak laten hangen en je daarin omkleden zodra
je op de zaak komt.

Handige website-links
Deze maand: Rittenregistratie
Als je geen bijtelling van privégebruik met je zakelijke auto wilt hebben, moet je een sluitende rittenregistratie bijhouden. Stichting
Keurmerk Ritregistratiesystemen voorziet in een aantal leveranciers waarvan het rittenregistratie-systeem door de Belastingdienst
is goedgekeurd.

Volgende infoblad: uitstelregeling
Niemand hoeft zenuwachtig te worden, zo tegen 1 mei aan. Iedereen kan uitstel aanvragen.
Tot de volgende keer!
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