Inge Willems
Regionaal Manager Werkgeversservicepunt
EEN NIEUW PERSPECTIEF!

Stappen die we gaan doorlopen:
1. Verander je
Mindset

5.Ga op zoek
naar werk

Van zzp-er
naar
werknemer

4. Spijker je
vaardigheden bij

2. Start
loopbaanorientatie

3. Doe aan
doelbepaling

Waarom is het slim om je mindset aan te
passen?
• Ten eerste: de arbeidsmarkt staat in brand en
daar kun je flink last van hebben
• Ten tweede: Corona legt je wellicht het vuur
na aan de schenen
• Ten derde: hoelang ga je (na 1 en 2) nog in de
vlammen staren?
Of…. Kom je in actie? En creëer je nieuwe
kansen…

Stap 1. Verander je mindset
Vraag

Hoe

Ben je nog wel de architect van je
eigen leven?

Praat hierover met een goede relatie

Klopt wat je momenteel doet nog wel
met wie en wat je wilt zijn?

Breng je gemiddelde (werk)week in
beeld

Hangt er een donkere wolk boven je
ondernemerschap?

Maak een boswandeling en denk
hierover na

Zijn de nadelen inmiddels groter dan
de voordelen?

Breng de voor- en nadelen in beeld

Welke symptomen herken je?

Herken je dit? Stress, te druk, te
weinig werk, gezondheid, moe, geen
privétijd, te laag inkomen, niet meer op
kunnen laden?

Gaat je onderneming voor op jouzelf?
Is de onderneming er voor jou of is het
inmiddels andersom?

Hoe beantwoord jij deze vraag?

Stap 1. Verander je mindset
Wat te doen

Hoe

Denk nou niet: dat is maar een klein
symptoom

Wees niet te gemakkelijk om die
symptomen op te sommen

Wees ambitieus om deze symptomen
te benoemen

Benoem de onderliggende oorzaken

Jij bent in staat je leven vorm te geven
zoals jij dat wilt

Doe een beroep op je eigen
competenties als ondernemer

En maak de juiste keuze!
Door als zzp-er: ga ervoor!

Veranderen: ga een baan zoeken!

•

•

•
•

Ruim de oorzaken van de nadelen
op
Focus op de voordelen
En vergroot je marketing & sales

•
•

Focus je op de voordelen van een
baan
Laat je zaak los/bouw het af
Ga verder met stap 2

Oefening 1: Vergroot jouw zelfinzicht!
Jouw keuzes op papier:

Pak pen en papier bij de hand. Bij deze oefening is het belangrijk dat je denkt dat alles mogelijk. Zelfs als
je weet dat dit niet mogelijk is. Het gaat om het proces. Ga ergens zitten waar je niet gestoord word. Blijf
daar net zo lang zitten totdat je alles voor jezelf hebt opgeschreven. Laat de standaardnorm los en geef
antwoord op de volgende vragen:
Hoe ziet jouw ideale leven eruit?
Hoe zien de voor- en nadelen van het zelfstandig ondernemerschap eruit? En die van een baan?
Wat zijn de onderliggende oorzaken van deze voor- en nadelen?
Wat zou je kiezen als je wist dat je niet kon falen?
Het ontwikkelen van een nieuwe mindset begint met bewustwording. Door jezelf vragen te stellen krijg je
meer zelfinzicht en dat gaat je helpen om je gedachten beter te leren kennen.

Stap 2. Start loopbaanoriëntatie
Wat je kunt doen

Hoe

Je loopbaan krijgt een nieuwe wending. Dit vraagt
om een heroriëntatie. Een coach kan je daarbij
helpen.

Kijk op onze site
www.wijzerinjewerk.nl
Wat is er allemaal mogelijk?
Maak gratis een afspraak
met een loopbaanadviseur

Ga aan de slag met een ontwikkeladvies (4-5
gesprekken en een arbeidsmarktscan).

Zoek een goede
loopbaanadviseur in jouw
omgeving
Zie www.zzpnobboost.nl
Of www.noloc.nl

Stap 3. Doe aan doelbepaling
Waar ga je voor?

Hoe?

Als je weet wat je wilt, is de kans dat je het bereikt
groot

Dwing je zelf tot een keuze
En maak afspraken met jezelf

Ga je voor een grote verandering? Of een kleine?

Kun je met een tussenbaan
beginnen en naar je nieuwe
droombaan toegroeien?

Maak tijd voor je keuze

Denk in tussenstappen!

Stel een realistische
tijdshorizon voor: bijv. over 6
maanden heb ik een
passende baan

Oefening 2: Doel in jouw werk
Noem het belangrijkste doel dat jij hebt jij in jouw werk
• Schrijf jouw doel op en beschrijf dit SMART, een doel wat je niet kunt halen,
zorgt namelijk voor frustratie, demotivatie, depressiviteit en teleurstelling in
jezelf. Dat is totaal niet de bedoeling.
• Deze oefening geeft inzicht; heb jij wel een goed gekaderd doel?
• De letters van SMART staan voor:
• Specifiek (simpel, zinvol, belangrijk)
• Meetbaar (betekenisvol, motiverend)
• Acceptabel (bereikbaar)
• Relevant (redelijk, realistisch, resultaatgericht)
• Tijdsgebonden (tijd, tijdslimiet, tijd-kosten, deadline)
TIPS:
Stel evt. concrete tussendoelen op die je snel kan bereiken

Oefening 3: Werk-kernwaarden
Welke kernwaarden horen bij jouw werkomgeving
Drie vragen die helpen bij het bepalen van jouw persoonlijke werk-kernwaarden:
• Wat onthouden mensen/collega’s over jou in relatie tot werk/opdrachten?
Schrijf het op een vel papier.
• Wat zijn belangrijke werkwaarden voor jou? Schrijf er vier op.
• Zet jouw vier werkwaarden op volgorde, de belangrijkste bovenaan!
Dit inzicht geeft richting aan hoe jouw werkomgeving eruit kan zien.
Voorbeelden van werkwaarden: Creativiteit, Afwisseling, Structuur, Autonomie,
Zelfontwikkeling, Invloed, Balans werk en privé, Financiële beloning, Zekerheid.
Prestige, Prestaties, Arbeidsomstandigheden, Relaties op het werk.
PS. Op www.123test.nl kun je een professionele werkwaardentest vinden
(niet gratis)

Stap 4. Spijker je vaardigheden bij
Wat zijn je mogelijkheden?

Hoe?
Kijk op de site van UWV naar kansrijke
beroepen (zoek op: kansrijke beroepen)
www.uwv.nl

Kijk ook naar de krapte-beroepen van dit
moment in de bouw, zorg, installatietechniek,
detailhandel, agrarische sector, onderwijs
Oriënteer je op om-/bij-/kwalificerende
scholing
Verrijk je CV met gratis online cursusaanbod

Kijk naar veelvoorkomende vacatures op
banensites
Kijk naar gratis online scholingsaanbod via
www.brabantleert.nl
Volg online cursussen en plaats ze op je
CV

Bepaal ook een ‘second best’ baan voor jezelf Kijk ook naar andere banen op banensites,
zie het als een tussenstap
en zoek daar ook op
Kijk op de site van het WSP naar
Heb je een laag opleidingsniveau een
leerbanen: www.wspnob.nl
uitkering van een gemeente dan kun je
mogelijk een leerwerk zoeken

Stap 5. Zoek naar werk
Wat te doen

Zorg dat je aantrekkelijk wordt voor
werkgevers

Maak een goed CV, evt. met een tool
als www.cv.nl

Werk aan je houding

Werkgevers willen veelal een
ondergeschikte en geen baasje die het
allemaal beter weet. Dus oefen en
vertoon bescheiden gedrag in je
gesprekken

Gebruik je netwerk

Zet je netwerk als zzp-er opnieuw in
maar nu om een baan te vinden.
Gebruik mail en telefoon

Kijk of je in aanmerking komt voor een
gratis video-CV t.w.v. 250 euro op
www.talentuitnoordoostbrabant.nl

Je kunt dit aanvragen via het
contactformulier van
www.zzpnobboost.nl

Partners zijn 16 gemeenten,
UWV en de SW-bedrijven in Noordoost-Brabant
www.wspnob.nl
Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant

@WSPNOB

