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Koerszoekende opdrachten

• Vraag aan zeven verschillende vertrouwelingen om je heen (privé en professioneel) in welke 
drie beroepen zij jou het meest succesvol en enthousiast zien functioneren. Vraag of ze daar 
een paar dagen over na willen denken en vraag zo nodig om toelichting. Bepaal voor jezelf 
in welke rangorde je de 21 ontvangen beroepen gaat ordenen volgens de criteria van aantrek-
kelijkheid en inspiratie. Maak een beknopt verslag van deze bevindingen.

• Stel dat je een eigen onderneming gaat starten, dat geld geen probleem is en dat je enthousiast 
bent, wat zijn dan jouw tien dierbaarste, meest inspirerende ondernemingen? Bepaal eerst 
welke tien dit zijn, breng pas daarna zorgvuldig een rangorde aan. Ga de drie bovenste eens 
nader verkennen door je wat meer in die branches te verdiepen. Eventueel kun je in die bran-
ches korte bedrijfsbezoeken arrangeren. Maak een beknopt verslag van deze bevindingen.

• Stel dat je zelfstandig interimmanager bent, wat zijn dan jouw vijf meest uitdagende en en-
thousiasmerende klussen? In welke organisaties? Welke van jouw drijfveren zouden dan aan 
bod kunnen komen en welke uitgangspunten zou je bij de klus willen hanteren? Maak een 
beknopt verslag van deze bevindingen.
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Met mensen werken

Beschrijf op speelse wijze vijf verschillende scenario’s (per scenario één a4’tje) waarin je op de 
naar jouw gevoel meest zinvolle en meest vitaliserende manier met mensen werkt. Beantwoord 
in je beschrijving de volgende vragen over je liefste cliënten, je liefste thema’s en je liefste werk-
wijzen:
• Wie zijn de mensen voor wie je iets wilt betekenen? Wat is hun leeftijd, geslacht, werk-/denk-

niveau?
• Wat zijn de thema’s waarover het gaat? Wat willen deze mensen? Wat hebben ze nodig? En 

wat wil je hun bieden?
• Hoe zou je voor deze mensen iets willen betekenen? Op welke wijze en met welke methode 

wil je met deze mensen werken? Individueel of groepsgewijs? Coachend, trainend of oplei-
dend, voorlichtend of adviserend?

Deze a4’tjes bestaan alleen uit trefwoorden. Praat erover met je vertrouwelingen en luister naar 
jezelf over de verschillende scenario’s; zo zouden de favoriete scenario’s wel eens naar boven 
kunnen drijven.
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Criteria voor ondernemerschap

Stel dat je koers de richting op gaat van zelfstandig ondernemerschap, dan is het handig om te 
weten waar je als succesvolle ondernemer rekening mee moet houden. Laat de volgende criteria 
op je inwerken, relateer ze aan je eigen persoonlijkheid en voorzie ze van je eigen commentaar:

Aanwezig Uitdaging

Je goed bewust zijn van je eigen kwaliteiten.

Een duidelijke visie hebben op de producten of diensten.

Geloven in de waarde en het succes van de producten of diensten.

Een duidelijke visie hebben op doelgroepen en op wat hen bezighoudt.

Risico’s aandurven en aankunnen.

Creatief en zelfstandig kunnen handelen.

Over een grote en praktische bekendheid met (ontwikkelingen in) de samen-
leving beschikken.

Over goede communicatieve vaardigheden beschikken.

Effectief kunnen onderhandelen.

Een groot netwerk op kunnen bouwen en kunnen onderhouden.

Over veel mensenkennis beschikken.

Over een zekere stabiliteit beschikken.

Over voldoende calculerend bewustzijn beschikken.

Over organisatorisch inzicht beschikken.

Over een goede algemene ontwikkeling beschikken.

Beschikken over voldoende doorzettingsvermogen.

Beschikken over teambuildingsvaardigheden.

Grensoverschrijdend kunnen denken.

Beschikken over voldoende overtuigingskracht.

Beschikken over voldoende besluitvaardigheid.

Beschikken over adviesvaardigheden.

Een hoge kwaliteit kunnen leveren met duidelijke resultaten.

Praktisch en doelgericht overkomen.

In de gesprekken met potentiële opdrachtgevers of doorverwijzers kunnen 
laten zien dat je actuele kennis hebt op het betreffende vakgebied.

Je niet snel aangevallen voelen, maar over relativering en humor beschik-
ken.

Kunnen en willen investeren in professioneel informatiemateriaal en in een 
dito praktijk- of werkruimte.

Beschikken over een redelijk inzicht in bedrijfsmatige aspecten zoals admi-
nistratie en inzicht hebben in juridische en fiscale grenzen en mogelijkhe-
den.



to the point in de loopbaan 63

Winston Churchill schreef: ‘Sommige mensen zien de ondernemer als een op buit beluste wolf, 
die men dood moet slaan. Anderen zien hem als een koe, die men zonder ophouden kan mel-
ken. Maar slechts weinigen zien hem zoals hij werkelijk is, namelijk als het paard dat de kar 
moet trekken.’
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Marktgerichte inventarisatie

Wie ben je als wandelende product-marktcombinatie? De volgende vragen helpen je om jezelf 
meer aanbod- en marktgericht te verhelderen; probeer op elke vraag minstens drie antwoorden 
te geven:
• Kijk eens terug op de gemaakte opdrachten. Wat doe je de komende drie jaar het liefst? (Wat 

wil je?)
• Wat zijn je belangrijkste sterke kanten? (Wie ben je? Wat kun je?)
• Welke kwaliteiten vragen de komende periode om ontplooiing?
• Welke waarden, kwaliteiten, kennis of inzichten zou je willen doorgeven aan anderen?
• Hoe zou je je persoonlijke missie aan de samenleving willen samenvatten?
• Maak een inventarisatie van de plekken in de samenleving (organisaties, branches, functies 

of een markt voor een eigen onderneming) waar ‘vraag’ bestaat naar jouw specifieke ‘aan-
bod’?

• Maak een inventarisatie van je persoonlijke ‘unieke verkooppunten’ gezien de verhouding 
tussen de ‘vraag’ en je ‘aanbod’.
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Mijn unieke aanbod en actualisatie cv

Je persoonlijke unieke aanbod (unique selling point) kan, inclusief dat wat in vorige opdrach-
ten duidelijk is geworden, als volgt worden samengevat en gesystematiseerd; beperk je tot deze 
pagina en gebruik one liners en trefwoorden:
• je drijfveren (inspiratiebronnen, fascinaties, vitaliteit, daadkracht, liefde, passie, enzovoort);
• je persoonlijke missie en de beroepsmatige vormgeving daarvan;
• je kennisdomeinen (opleidingen, cursussen, ontdekkingen, inzichten);
• je werk- en relevante levenservaringen;
• je vaardigheden, grondhouding, talenten en kwaliteiten;
• je levenskunst en levenswijsheid.

Maak op grond van deze gegevens een nieuw representatief en brancheconform cv.



Mijn actieplan, ook via sociale media

Schrijf een actieplan en volg daarbij de volgende vragen:
• Hoe reageert je persoonlijke omgeving op je missie en je unieke aanbod aan de samenleving? 

Is er voor jou interessante feedback?
• Wat is het concrete loopbaandoel voor de komende periode? Wat is je doel op langere ter-

mijn?
• Welke concrete activiteiten ontplooi je om je doelen te bereiken? Wat ga je onderzoeken, 

welke gesprekken ga je voeren, wat ga je doen?
• Wie schakel je op welke wijze in om je doelen te bereiken? Wat wil je concreet met hen be-

spreken of aan hen vragen?
• Welke mogelijke belemmeringen zouden kunnen ontstaan? Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg 

je dat je je principieel blijft inzetten voor het concretiseren van jouw vitaliserende doelen?
• Hoe zorg je ervoor dat je van je verlangens uit blijft gaan en niet van – vermeende – beper-

kingen, belemmeringen of landelijke statistieken?
• Hoe gebruik je LinkedIn, Facebook en Twitter om je doel te bereiken?


