
                                                                                                   
 

 

 

  Route naar Ondernemerschap 
    Ga jij voor jezelf beginnen? 

Naast je huidige werk starten als hybride ondernemer 
 

 

Je bent op zoek naar nieuw werk & je overweegt om v oor jezelf te beginnen. Zelf aan de slag, met meer 
dynamiek en duidelijk vanuit je eigen kracht.  Het ‘runnen van een eigen toko’ en het ‘eigen baas zijn ’ 
spreken je aan.   

Ondernemers staan wat anders in het leven, zijn pro-actief en nemen risico's. Om de een of andere reden stralen 
ze vrijheid uit, hoewel ze natuurlijk elke dag opnieuw weer de zorg hebben voor hun bedrijf en zichzelf moeten 
verkopen. Ben je gemotiveerd om je eigen ondernemerschap verder te ontwikkelen, dan is dit leer/werk traject 
echt iets voor jou ! 

In dit traject werk je actief aan jouw toekomst, maar dan vanuit een aanpak die alle ingrediënten van een 
onderneming heeft. Verassend en bijzonder uitdagend om te doen. In een doorlooptijd van 5 maanden bouw je als 
een ondernemer aan jouw toekomst. Je werkt daarbij zowel zelfstandig als in een kleine groep van collega-
ondernemers.  

Deze route is bijzondere ervaring, zowel gericht op het verwerven van nieuw werk als gericht op jouw verdere 
ontwikkeling. Het traject is gebaseerd op de ijzeren wet, dat je je pas echt professioneel en persoonlijk ontwikkelt, 
als je zelf risico’s neemt. Zo ga je bijvoorbeeld je eigen geld investeren in je eigen ondernemerschap (website) en 
netwerken bij mogelijke opdrachtgevers. 

In 5 maanden krijg je alle ruimte om jouw ondernemi ng op te zetten en tot succes te brengen: een route  
naar nieuw werk in de door jouw gewenste richting. Zo krijgt jouw loopbaan nieuw perspectief.  

Voor wie?  
 

Dit traject is geschikt voor wie serieus overweegt voor zichzelf te 
beginnen als zelfstandig professional in een vrij beroep. Het is met 
name geschikt voor de wat hogere leeftijds- groepen. Juist dan 
hebben potentiele werkgevers nogal eens last van belemmerende 
overtuigingen ten aanzien van 'oudere werknemers'.  

De uitstraling van deze verfrissende aanpak kan bij werkgevers 
twijfels wegnemen. Je doorbreekt eenvoudig het traditionele 
denkpatroon bij een werkgever door je te focussen op de win-win 
situatie tussen twee partijen. 

         

 

Resultaten 
 

In dit traject leer je jouw ondernemerskwaliteiten op een krachtige 
manier in de praktijk neer te zetten: denk onder andere aan: 

• Persoonlijk Business Plan 
• Personal Branding 
• Starten als hybride ondernemer 
• Website 

Het resultaat is het realiseren van jouw ondernemingsdoelen en 
potentiële werkgevers zullen verrast zijn door de originaliteit van 
jouw aanpak: gedurfd, gemotiveerd en bovenal overtuigend. 

 Quotes deelnemers 
“Zeer tevreden over de open sfeer, het 
leren van elkaar en het optrekken aan 

elkaar als startende ondernemers" 
 

“Snel tot de kern in een korte tijd en 
actiegericht.” 

 
“Martin heeft mij geleerd: 

‘Practise what you preach.” 

Intake 
Voorafgaand aan deelname doe je een ondernemerschaps-test. 
Dan volgt een intakegesprek met de coach die jou en de groep gaat 
begeleiden. Tijdens dit gesprek wordt stilgestaan bij jouw 
levensloop en jouw loopbaan. Daarbij is er uitgebreid aandacht voor 
de loopbaan doelen die je met jouw onderneming wil bereiken.   

Ondernemerstraject 
Het traject bestaat uit een mix van vele ingrediënten die bij een 
startende onderneming aan de orde zijn. In een combinatie van 6 
trainingsdagen, persoonlijke coachings en intervisiesessies, 
websitebouw & -hosting. Het is een intensief programma dat 
minstens 20 uur per week tijd vergt. 

 

             



                                                                                                   
 

Inhoud Route naar Ondernemerschap 
 
 
Je gaat een eigen bedrijf oprichten. Hierbij ga je investeringen doen 
om jouw droom(baan) te realiseren. Je gaat aan de slag met het 
concretiseren van jouw visie en missie op jouw loopbaan-
perspectief.  

Je zet verschillende stappen om jouw ondernemingsdoelen te 
halen. Zoals het opstellen van een ondernemingsplan, SWOT-
analyse, administratie, enzovoorts. Vanuit verschillende inzichten 
ga je aan de slag met jouw business plan.  Met name het 
marketingdeel van je plan zal uitvoerig worden belicht, dit is 
tenslotte het meest belangrijke onderdeel voor het verkrijgen van 
betaald werk.  

Daarbij komen ook imago en identiteit aan de orde van jouw 
handelsmerk en logo.  

Als ondernemer maak je een netwerkplan en ga je actief netwerken 
gericht op jouw business doelstelling.  

Jezelf en je propositie in jouw marktsegment presenteren doe jij op 
jouw eigen uniek gekozen wijze. Mailing, brochures, alles is 
mogelijk. Belangrijkst zijn de persoonlijke presentaties tijdens het 
netwerken bij potentiële werkgevers. 

 

Trainer/Ondernemerscoach 
 

Drs Martin Verweij is mobiliteits- en ondernemers coach. Hij zet je 
aan het denken, brengt je in beweging en stimuleert je tot effectief 
gedrag. Met 25 jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening.  
 
Na zijn studie psychologie begon hij in 1990 als trainee bij 
ABNAMRO. Daar heeft hij diverse functie vervult, zoals marketeer, 
accountmanager, hoofd zakelijke relaties. Vervolgens switchte hij 
naar Human Resources, vanuit zijn passie om direct met de mens 
te werken.  
 
De gecombineerde werkervaring van bankier en bedrijfspsycholoog, 
maakt hem bij uitstek geschikt als business coach. 
 
In 2005 richtte hij zijn eigen bureau voor coaching en training op, 
een netwerkorganisatie met gemeenschappelijke visie en aanpak.  
Zijn passie is het creëren van onvergetelijke leerervaringen. Eigen 
verantwoordelijkheid, risico nemen en ondernemerschap staan bij 
hem centraal. Dit is precies ook waar Route naar Ondernemerschap 
voor staat. 
 
Zijn motto: Be the Change you want to see in your work … 
Zie jezelf als instrument van verandering, durf te doen, waar je naar 
verlangt en verhoog je werkgeluk.  
 

Geïnteresseerd?   
Voor vragen neem contact op met Martin Verweij  
06-26104632 of martin.verweij@bethechange.nl 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
Investering 

 
De trajectprijs bedraagt € 4.450,00 per 
persoon (excl. BTW) Bij deze prijs zijn 
o.a. inbegrepen: 
− ruim 80 uur begeleiding 
− intakegesprek, ondernemerstest 
− 6 trainingsdagen 
− 5 persoonlijke consults 
− 4 groepsbijeenkomsten (intervisie) 
− DenkWerkBoek, trainingsmateriaal  
− Ondernemersplan-software 
− Dragons Den simulatie 
− Terugkommeeting na ca. 6 maanden 
 
Niet-inbegrepen: 
− Je eigen investering in geld & tijd o.a. 
   voor je eigen website, eigen 
   domeinnaam, webhosting bij CAP5, 
   Wordpress 
 
 

 

 

www.bethechange.nl. . .                                         persoonlijk leiderschap, betere samenwerking, blijvend resultaat   

 

 


