
 

Verken jezelf als ondernemer 
Ben je er van overtuigd dat het ondernemerschap iets voor jou is? Overweeg je 
al langer om (gedeeltelijk) als zelfstandige (ZZP/ZPP-er) aan de slag te gaan?   
Wil je je graag eerst verder oriënteren? Wil je graag advies en begeleiding bij 
het starten als zelfstandige?  
 
Dan is de training Verken jezelf als ondernemer vast iets voor jou. 
 
De training kent de volgende opbouw: 
 
 

• Verkenning van jezelf als zelfstandige professional - wat heb je te bieden als 
professional 
Op voorhand doe je een aantal testen. Vervolgens ga je in 2 dagen op zoek naar jouw 
kwaliteiten, wat jou onderscheidende punten zijn en waar jouw persoonlijke kracht zit.  
We brengen focus aan in het concrete product of dienst dat je wilt gaan aanbieden.  Na 
afloop heb je een compleet actie- en ondernemersplan. Bij de afronding van dit onderdeel 
kun je jouw aansprekende bedrijfsidee overtuigend pitchen. 
 

 
• Verkenning hoe je jezelf als zelfstandig professional in de markt zet – hoe ga je je 

profileren 
Gedurende 2 dagen onderzoek je hoe je je bedrijf op de kaart zet, wat een herkenbare 
bedrijfsnaam is, wat effectief netwerken is, hoe je opdrachten verwerft, je doelgroepen 
benadert. Na afloop heb je je actie- en ondernemersplan aangevuld met hoe je jezelf gaat 
profileren als ondernemer. 

 
• Durf te vragen  

2 bijeenkomsten waarin we aan de slag gaan met alle vragen die door de deelnemers 
ingebracht worden op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. 

 
• Coachingsgesprekken 

Gedurende een half jaar, na afronding van het eerste trainingsblok word je begeleid door 
een coach op basis van 3 coachingsgesprekken van anderhalf uur.  Leidraad hierbij is dat 
de gesprekken in het teken staan van het ondernemerschap. Waar loop je praktisch gezien 
tegen aan, hoe onderhoud je contacten, hoe ga je om met tegenslag, wie of wat haalt je uit 
balans? 

 
• Themabijeenkomsten 17.00 uur – 19.00 uur 

4 themabijeenkomsten die aansluiten bij de vragen die leven bij de deelnemers. Mogelijke 
thema’s: 

-‐ Morgen beginnen 
-‐ Belastingen – VAR/BGL 
-‐ Financiële – en juridische ins & outs 
-‐ Startersplatform – vervanging, algemene voorwaarden 
-‐ Startersavond 

 
 
Totale investering:   €.1.625,- ; kan ook modulair gevolgd worden, neem contact op over de 

mogelijkheden en de kosten 
 
Tijdsinvestering:  totaal 13 dagdelen 
 
Voorbereidende testen  en intake  = 1 dagdeel 
2 x 2 dagen basistraining    = 8 dagdelen 
2 x bijeenkomst Durf te vragen   = 1 dagdeel 
3 x coachingsgesprek inclusief voorbereiding  = 3 dagdelen 
 
Wanneer 
Verkenning van jezelf als zelfstandige professional  
7 en 8 maart 2016 
 
Beetje inspiratie nodig? 
http://youtu.be/wlEMOR6ouNs	  

Training wordt verzorgd door de As50-academie 
 

 


