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Starten eigen bedrijf (2 maanden) 

- voor wie overweegt een eigen bedrijf te starten en de knoop wil doorhakken - 

Doel 

Deze module is bedoeld om goed te onderzoeken of het ondernemerschap bij iemand past. 

Zo ja, dan rest er maar een ding: ga ervoor! 

Inhoud 

Veel mensen dromen van een eigen bedrijf, volgens recent onderzoek zelfs 1 op de 3 

werknemers. Maar er zijn een stuk minder mensen die de stap ook daadwerkelijk zetten. Dat 

komt omdat ondernemerschap lang niet bij iedereen past. Onzekerheid, risico’s nemen, zelf 

opdrachten binnenhalen is niet altijd eenvoudig. Bovendien is het ook heel goed mogelijk om 

‘ondernemend’ te zijn in loondienst. 

 

Gelukkig zijn ondernemerschap en loondienst geen volledig gescheiden werelden. Want 

er zijn veel mensen die een baan in loondienst combineren met opdrachten als zelfstandig 

ondernemer (ZZP-er). Of mensen die periodes als freelancer afwisselen met periodes in 

loondienst. Dat geeft stof tot nadenken… 

 

Wat past het best bij de client: 100% loondienst, 100% ondernemerschap of een combinatie van 

beide? Wat hoort bij wie de client nu is, bij wat deze nu kan en bij wat de client in deze levens- en 

loopbaanfase gelukkig maakt? Het zou jammer zijn als iemand die daar wel toe in staat is, de 

sprong niet waagt om voor zichzelf te beginnen. Tijd voor onderzoek en ondersteuning dus! 

 

De coach gaat samen met de client onderzoeken of dit het moment is dat hij of zij door moet 

zetten en voor zichzelf moet beginnen. We brengen in kaart wat de client als zelfstandig 

ondernemer wil gaan doen, wat hij of zij daarvoor meebrengt en of eigen ondernemerschap bij 

hem of haar past. 

 

Resultaat? Na deze module is er een keuze gemaakt. Ofwel de client gaat nu echt starten en weet 

al enigszins hoe dat moet worden aangepakt. Ofwel de client weet dat dit voor hem of haar niet 

de beste keuze is en gaat zich richten op een ander perspectief in werk. 

Methodiek 

We beginnen met een persoonlijke kennismaking met de coach en daarin wordt ook de inhoud 

van de begeleiding volledig voor de client op maat gemaakt. We werken daarbij samen met een 

gespecialiseerd bedrijf gericht op startende ondernemers. Er zijn onderzoeken en testen, 

persoonlijke coaching sessies, thuisopdrachten en meer. Er wordt tijdens de module een 

behoorlijke inzet en inspanning gevraagd van de client. Ook dat hoort bij een goede 

voorbereiding op het ondernemerschap. 

Even sparren?  

Elke middag zit er bij ons een senior coach voor je klaar. 

Bel onze Vraagbaak op 030-6911666. Of kijk op www.power4people.nl.  
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