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7 Manieren
om meer winst te maken
Omzet is leuk, maar uiteindelijk draait het om winst. Mijn missie is 
jouw financieel succes en daarom hier 7 gratis tips om meer winst 
te maken. 
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1. Ken je marges

2. Kostprijzen 

Iedere ondernemer hoort zijn marges te kennen. Dus ook jij! Waarom is het belangrijk dit te 

weten? Je weet hoeveel korting je maximaal kunt geven of hoeveel je maximaal per product aan 

advertentiekosten kunt uitgeven en daarmee hoeveel de toegevoegde euromarge is. 

Daarnaast kun je het kennen van je marges gebruiken om de beste combinaties tussen marge & 

toegevoegde waarde klant te vinden. 

Het mag niet gebeuren dat je achteraf te horen krijgt dat er geld wordt verloren op producten of 

diensten. Wat je wilt horen is hoeveel winst er is gemaakt. 

Een oud ondernemers gezegde: “de winst pak je op de inkoop”. Het simpelweg verhogen van 

je brutomarge door betere inkoopcondities is een van de makkelijkste manieren om meer winst 

te maken. Kijk naar alternatieven om goedkoper in te kopen of probeer betere inkoopprijzen te 

bedingen bij je huidige leverancier. 

Onthoudt hierin: procenten lijken weinig, maar zijn op grotere bedragen interessant in euro’s. Zo is 

1% op een omzet van 1 miljoen € 10.000 netto onderaan de streep. Reken maar uit als je in een keer 

3% besparing weet te realiseren. 
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3. Verhogen toegevoegde waarde 
Simpele manier die altijd werkt is meer leveren dan de klant hoort te krijgen, ofwel de toegevoegde 

waarde verhogen. Dit kun je op verschillende manieren doen, zo bijvoorbeeld door een klein beetje 

extra service te bieden, een gratis product of monster mee te leveren of achteraf een presentje toe 

te sturen. Het is per onderneming afhankelijk van het product of dienst. 
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4. Marketingspend duidelijk
Een zeer belangrijke indicator, als je aan betaalde marketing doet tenminste, binnen jouw 

onderneming is marketingspend per product. Dit wil zeggen hoeveel euro kost het mij om één 

product te verkopen? 

Waarom dit belangrijk is? Als je je marges kent (zie punt 1) weet je dus hoeveel euro er op een 

product verdiend zit. Als dit bijvoorbeeld € 10 is en de marketingspend om een product te verkopen 

is € 9 dan verdien je netto € 1. Deze € 1 is hoogstwaarschijnlijk niet voldoende om al je andere 

kosten mee te verdienen. 

Als je dit in de gaten houdt ga je verrassingen achter voorkomen. Je bent dan tenslotte al aan het 

monitoren en verbeteren waar mogelijk. Het komt voor dat ondernemers advertenties aan zetten, 

het vergeten en zo geld opbranden zonder één euro rendement. Dit is dodelijk voor je winst.  

Dit geldt natuurlijk ook voor de algemene marketinguitgaven. Hierin is het ook belangrijk om niet 

zomaar geld uit te geven omdat het goed is iets aan marketing te doen, maar bewust en gericht een 

keuze te maken. 
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5. Benchmark
Hoe zijn jouw cijfers eruit? Stel: je draait een mooie omzet, hebt een goed salaris en maakt ook nog 

jaarlijks een leuke winst. Je doet het goed! Of toch niet? Mijn punt: hoe weet je of je het goed doet? 

Precies…

Benchmark kan hierbij helpen. Met benchmark ga je op zoek naar marktinformatie. Dit zijn vaak 

winst- en verliesrekeningen waarin de posten (verkoopkosten, personeelskosten, e.d.) als % van de 

omzet staan. Erg interessant jezelf eens te vergelijken met de branch! 

Het vergelijk gaat je snel veel inzicht geven. 

Wanneer je namelijk ziet dat de marge lager 

is dan de branch, weetje dat er ruimte voor 

verbetering ligt. Ditzelfde bijvoorbeeld met de 

personeelskosten. Als die van jou hoger zijn 

dan het branchegemiddelde kan dat betekenen 

dat je niet efficiënt werkt. 

De informatie geeft jou als ondernemer 

informatie om verder te verbeteren en niet 

genoegen te nemen met het voor je gevoel 

goed doen. 
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6. Kostenbesparingen

7. Automatiseren processen

Maarten Visser

De makkelijkste manier om onderaan de streep iets toe te voegen is door kostenbesparingen. 

Mijn tips: ga ieder kwartaal één keer (max 2 uur) door alle kosten en elimineer die je niet meer 

gebruikt. Soms kan het ook goedkoper worden gedaan. Kies hierin bewust je veldslagen. Twee 

dagen weggooien om € 10 per maand te besparen slaat nergens op. Je kunt die beter stoppen in 

nieuwe sales binnenhalen. 

Een, of zo niet de grootste, kostenpost op jouw winst- en verliesrekening is waarschijnlijk 

personeel. Als je weet wat je personeel doet, kun je ook nadenken of de menselijke arbeid 

te automatiseren is. Backoffice functies (HR, finance, IT, e.d.) zijn voor een groot deel te 

automatiseren. Vaak weet je als ondernemer niet dat deze mogelijkheden bestaan.

Zo dat is behoorlijk wat informatie!  

Ongetwijfeld dat je nu aan de slag kunt om meer winst te gaan maken. 

Liever toch even sparren? Stuur dan gerust een mail naar  

info@moneymasters.nl! 

Hartelijke groet,


