
Welkom!
De Persoonlijke Zaak:  kwetsbare

zzp’ers weerbaarder maken.



Een typische zzp’er
Denk eens aan…

Wie zie je voor je? 



lifecoach

bouwvakker
Kunst 

restaurateur

verloskundige



Om heel veel
verschillende redenen

Iemand werkt als zzp’er..



Met heel veel verschillende
vaardigheden en valkuilen

Iemand werkt als zzp’er…



De ZZp’er bestaat
helemaal niet. 

In andere woorden...
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Onderzoeks & 
ontwerpbureau
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Persona’s
Hoe de zzp’er
versterken?
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Zzp’ers
In vijf behoeften-persona’s.
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Vijf behoefte profielen

Zzp’er uit eigen wil

Zzp’er door omstandigheden

Ik doe mijn best 
om goed te 

ondernemen

Overlever Doener Aanpakker

Afschuiver

Verstekeling

Ondernemen is 
niet mijn eerste 

interesse



“Ik ga nu een keuze maken om gedeeltelijk

parttime een baan te nemen, die heb ik

bijna gevonden. Dat is een basis, waar ik

mijn kosten van kan betalen en waar

verzekerd ben.”

AANPAKKER



AANPAKKER

Motivatie
Wil eigen baas zijn en het 
trekken van een eigen plan 
gaat hen redelijk goed af. 

Ondernemersbesef en
vaardigheden
Bewust van wat de 
ondernemende kant van 
het zzp’en inhoudt en
handelt hier voor zover
mogelijk naar. 

“Als ik zou zien dat er een cursus is 
over starten met je onderneming… Ik 
ben al wel gestart dus de basis weet ik 
wel, maar om dieper in te gaan op 
bepaalde dingen dan zou ik dat wel 
willen.”



AANPAKKER

Omgang met risico’s
Calculeert risico’s in en
neemt bijv een
flexwerkbaan erbij.

Toekomst
Heeft een beeld van waar
ze als zzp’er heen willen.
Bezig met het doel
vormgeven.

“Ik neem nu af en toe jongere gasten 
mee die echt willen omscholen naar 
de bouw, waar wij een team mee 
kunnen opbouwen en een familie 
kunnen oprichten.”



AANPAKKER

Willen en kunnen
De planmatige aanpakker kan een rolmodel zijn. Want 
kan laten zien dat het niet altijd goed gaat, maar dat hij
wel op zoek gaat naar oplossingen.



DOENER

“Ik ben gewapend door de motivatie, ik

vind het stoer als je voor jezelf durft te

kiezen, ik vind het stoer als je niet meer

afhankelijk wilt zijn van een werkgever.”



DOENER

Motivatie
Wil de vrijheid om eigen ideeën uit te
voeren en is daarom zzp’er.

Ondernemersbesef en vaardigheden
Heeft een gemiddeld
‘ondernemersbesef’, maar handelt
daar niet altijd naar met focus. Doet
wel wat aan ontwikkeling, maar past 
het niet doelgericht toe. Handelt
soms impulsief.

“Elk jaar een Amerikaanse 
marketingopleiding, doe ik al 
jaren. Online, marketing. Ik leer 
heel veel van maar pas het niet 
zo toe.”



DOENER

Omgang met risico’s
Is niet bang voor risico’s.
Bekijken in de situatie wel hoe 
ze dat risico oplossen.

Toekomst
Geen focus in hun
toekomstbeeld. Pakken wat ze
pakken kunnen. Door angst, 
maar ook door een onbevredigd
gevoel. Denken liever niet na
over pensioen en verre
toekomst.

“Het is niet strategisch uitgedacht, ik 
krijg er energie bij. [...] Ik kijk uit 
naar nieuwe dingen. Nieuwe dingen 
veroorzaakt nieuwe energie, nieuwe 
contacten. Nieuw, nieuw, ik hou van 
nieuwe dingen.”



DOENER

Willen en kunnen
Wil ontwikkelen en nieuwigheden, maar kan hier geen
duidelijke route in uitstippelen. Vermijd praktische
toekomstplannen zoals pensioen.



OVERLEVER

“De uitvoerende kant ben ik heel goed in, 

maar de andere kant heb ik een stukje

ontevredenheid tegenover mezelf.”



OVERLEVER

“De uitvoerende kant ben ik
heel goed in, maar de andere
kant heb ik een stukje
ontevredenheid tegenover
mezelf.”

Motivatie
Werkt voor de inhoud.
Is zzp’er door type branche waarin zzp
gebruikelijk is of omdat er weinig
werk in loondienst is. 

Ondernemersbesef en vaardigheden
Het zzp’en gaat niet vanzelf, maar de 
zzp’er weet welke richting hij/zij op 
wil of moet. Wanneer er ruimte is 
probeert de zzp’er hier hulp voor in te
schakelen. Ervaart deze ruimte vaak
niet.. 



OVERLEVER

Omgang met risico’s
Herkent enkele risico’s maar 
weet ook dat sommige risico’s
onlosmakelijk verbonden zijn aan
het overleven. Het lukt de zzp’er
nog niet om daar uit te komen. 

Toekomst
Maakt plannen op korte termijn, 
leeft met de week. Heeft ideeën over 
de toekomst maar kan daar nog niet
maar handelen. Kijkt uit naar een
basisinkomen. 

“Ik ben van links en rechts aan het 
gaan, maar de tijd kunnen hebben 
om dingen uit te zoeken? Als je aan 
het overleven bent, dan kom je daar 
minder aan toe.”



OVERLEVER

Willen en kunnen
Ideale doelgroep want is gefocust op overleven. Neemt of 
heeft de ruimte voor reflectie niet. Kan geholpen worden
door het overnemen van zzp-rollen, zoals marketeer of 
boekhouder.



AFSCHUIVER

“Maar ik moet dan bij bedrijven zitten die 

geld hebben. Ik kan er zo geld voor vragen, 

maar ze hebben geen geld.”



AFSCHUIVER

Motivatie
Het reguliere werksysteem past 
niet bij deze zzp’er. De zzp’er
voelt zich onbegrepen. 

Ondernemersbesef en
vaardigheden
Heeft geen idee hoe 
vaardigheden waardevol zijn in 
de markt of hoe ideeën
aansluiten bij de markt. Is 
onrealistisch. Weet zichzelf
niet te verkopen.

“Ik merk dat mensen dat eerste deel 
wel maar het tweede deel van het 
boek niet snappen. Ik raak de mensen 
kwijt want ze kunnen het niet 
vatten.”



AFSCHUIVER

“Die hebben een partij gevraagd, 
die weer een zzp’er zoeken, en die 
huurt mij in. En ergens in die keten
blijft het geld steken. Dan heb ik het 
wel gedaan, maar dan krijg ik het 
geld niet. Dat is van te voren niet
duidelijk.”

Omgang met risico’s
Legt de oorzaak van het probleem
buiten zichzelf. Schuift af op 
opdrachtgevers en de 
maatschappij.

Toekomst
Kan geen realistische plannen
maken voor de toekomst door 
verkeerde overtuigingen van de 
realiteit.



AFSCHUIVER

Willen en kunnen
Wil zzp’er zijn, maar kan zichzelf en diens werk niet
verkopen. Heeft de confrontatie nodig met de realiteit
om ideeën te checken. 



VERSTEKELING

“Ik heb het gehad om zo steeds achter werk

aan te zitten. Misschien toch een vaste baan

zoeken. Totdat ik met pensioen ga.”



VERSTEKELING

Motivatie
Is zzp’er door type branche waarin zzp
gebruikelijk is of omdat er weinig werk in 
loondienst is. Accepteert de situatie en
wordt zzp’er. Hoewel, eigenlijk is deze
zzp’er liever in loondienst, functioneert
dan wellicht ook beter. 

Ondernemersbesef en vaardigheden
Heeft wellicht enig ondernemersbesef en
wat vaardigheden, maar doet hier niks
mee. Het hoeft (nu) ook niet, want de 
opdrachten komen soms aangewaaid.

“Deze voorstelling is een voorstelling 
die op Broadway een groot succes is, 
dus ik verwacht dat hij lang draait. 
Maar dat weet je van tevoren niet. 
Vaak kun je dan doorrollen naar de 
volgende voorstelling.”



VERSTEKELING

Omgang met risico’s
Ontwijkt en ontkent risico’s door 
zich er vrijwel niet in te verdiepen. 
Zoals een AOV regelen. 

Toekomst
Draait om plannen maken voor de 
toekomst heen. Wacht het te veel af. 
Gaat niet proactief aan de slag met 
de ondernemende kant van het 
zzp’en. Er blijft stille hoop dat het 
toch allemaal wel goed komt of de 
toekomst lijkt nog ver weg. 

“Het interesseert me wel, de 
toekomst, maar ik heb er geen 
belang bij. Zeker in deze sector, het 
is zo afhankelijk van de 
actualiteiten.”



VERSTEKELING

Willen en kunnen
Wil soms al geen zzp’er meer zijn, maar ziet geen
duidelijke oplossing of is nog in ontkenning dat het 
allemaal goed gaat komen. Kan moeilijk of niet in 
beweging komen.
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Behoeftes 
van zzp’ers

ZZP’ers willen graag:

• Persoonlijk advies

• Marketing & sales leerroutes

• Ontwikkeling op het complete palet 
van ondernemersrollen

• Ondersteuning bij doorgroeien

• Hóe je iets doet …  naast het wat

• Leren van, met en door elkaar
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• Ze vragen geen hulp bij (overheid)instanties.

• Zzp’ers ervaren zakelijk falen als persoonlijk mislukken. 

• Dit is mijn realiteit: “Ondernemen is eerst 5 jaar verlies
maken, dus de goede jaren komen er aan voor mij.” 

• Eenmaal ZZP’er, dan blijf je zzp’er: “Het liefst wil ik
mijn eigen werk blijven doen, maar het is een
angstscenario dat ik moet stoppen.”

ZZP’ers vragen 
om een andere 

aanpak
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Hoe spreek je zzp’ers aan?

De zzp’ers verleiden
buiten het reguliere

hulp systeem
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Zzp’ers die elkaar
vinden en
versterken
op het platform

De 
persoonlijke 
zaak
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1. Het platform is persoonlijk 
te maken
Gebruik van persoonlijke avatars en 
echte verhalen van echte mensen. Zie 
knop meer verhalen

2. Personaliseren van de 
voorpagina
Meteen filteren op leertools, verhalen 
of ander aanbod (kennis, webinars of 
tutorials)

36

Persoonlijk 
en personaliseren

1.

2.



3. Rollentest
Door uit te nodigen om de test te doen, 
en het inzichtelijk te maken welke 
ondernemersrollen iemand al onder 
de knie heeft. De avatar met de petten 
staat hier symbool voor.
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Inzicht in 
ondernemersrollen 

door test

3.



4. Resultaten uit de 
community
Cijfers hebben een andere invloed op 
gedrag en kunnen iemand over de 
drempel helpen. 
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Persoonlijke verhalen 
en overtuigings-

mechanismen

4.



Onderneemvaardig.nl
Startpunt voor:



4
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Frans 
heessels

Even 
bellen

met: Gemeente Amsterdam



Vragen?
Rachel Rietdijk

rachel@muzus.nl

www.muzus.nl of 
linkedin.com/company/muzus

http://www.muzus.nl/

