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Je bent zelfstandig ondernemer en hebt hart voor je vak. 
Je vindt dat belangrijk in deze tijd van crisis, concur-
rentie, flexibilisering en druk op de tarieven. Komen 
daar twee organisatieadviseurs, Frank Kwakman & Cris 
Zomerdijk, die zeggen dat je dat vak best wat los 
kunt laten ten gunste van hedendaags ondernemerschap. 
Een gesprek over de ondernemende professional 
voor wie samenwerken een tweede natuur is. 
DOOr GEMMA SCHOOT

CRIS  ZOMERDIJK 
FRANK  KWAKMAN & 

«Zelfstandig  
ondernemer: kom 
uit je comfortzone!» 
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WAnnEER BEn JE EEn OnDERnEmEnDE 
PROFESSiOnAL?
Kwakman: “Heb je even? dat is niet in twee zinnen 
te vertellen. Het belangrijkste is dat je niet meer al-
leen vanuit je vak blijft denken en doen. Volg ook je 
klanten, zorg dat je vooruitdenkt over de marktont-
wikkeling en de toekomstige vraag. dat inspireert 
om nieuwe diensten te bedenken en er nieuwe klan-
ten voor te interesseren. Je komt op andere samen-
werkingsverbanden en contracten uit. Bijvoorbeeld 
een contract voor twee dagen, ook al levert dat min-
der geld op dan het ‘uurtje-factuurtje’-model. Het 
voordeel is dat je met die nieuwe ervaring aantrek-
kelijk wordt voor nieuwe klanten. daarnaast heb je 
tijd voor kleinere opdrachten, voor deelnemen in 
een community op internet – want op termijn komt 
daar zeker werk uit –, voor een grote klus met ande-
re zelfstandig ondernemers of voor samen meedoen 
aan aanbestedingen. Een ondernemende professional 
is vakkundig en nieuwsgierig, proactief en innova-
tief, toont lef en is autonoom. Hij werkt in verschil-
lende rollen samen met opdrachtgevers, collega’s en 
anderen.” 

iS OnDERnEmEn mAKKELiJKER VOOR 
HOOgOPgELEiDE PROFESSiOnALS? 
Zomerdijk: “Nee, ik denk dat het voor hen moei-
lijk is. Hoogopgeleide ondernemers kunnen zich erg 
met hun vak identificeren. Het vak staat ze dan soms 
in de weg. Volgens mij gaan ondernemers in prakti-
sche beroepen hier functioneler mee om. daardoor 
nemen ze meer ruimte om op de vraag van hun 
klanten in te spelen.”

HOE BELAngRiJK iS HET JE TE 
OnDERScHEiDEn?
Zomerdijk: “Als je nog voldoende opdrachten hebt, 
heb je blijkbaar iets onderscheidends: je bent een 
specialist of je zit in een nichemarkt. Toch zou ik 
zeggen, ga eens bewust bij jezelf na wat je geheim 
is. Of beter, vraag het je opdrachtgever: ‘wat maakt 
nou dat je mij vraagt voor die opdracht? Mijn stijl, 
mijn aanpak of mijn specialisme?’  Voor veel zelfstan-
dig ondernemers geldt dat ze nu met veel concur-
renten te maken hebben. ICT-ers kunnen niet meer 
allemaal met hetzelfde verhaal op dezelfde opdracht-
gevers afgaan. de markt is veranderd.” 

gEEF HiER EEnS EEn VOORBEELD VAn?
Kwakman: “de gemeentelijke markt. Een paar jaar 
geleden konden adviesbureaus en zelfstandig profes-
sionals bedenken hoe de gemeentelijke organisatie van 
de toekomst eruit gaat zien: compacter en flexibeler. 
Wie daarover nadenkt kan ook nieuwe diensten ont-
wikkelen zodat hij met gemeenten kan meebewegen. 
Zo is er samen met collega’s best een mooi project te 
bedenken waar misschien één enkele gemeente geen 
geld voor heeft, maar een aantal gemeenten samen 
wel. Kijk, dan heb je weer werk waarvan je leert en 
waarmee je nieuwe expertise opbouwt. Maar dat na-
denken is meer niet dan wel gebeurd.” 

«Helemaal alleen blijven in een bestaan 
met  vier of vijf vaste opdrachtgevers is 
ondenkbaar»

FRANK KWAKMAN EN CRIS ZOMERDIJK 
IN HET KORT

De organisatieadviseurs Frank Kwakman en Cris Zomerdijk schreven samen het 
boek De ondernemende professional. wat moet een ondernemende professional 
allemaal in huis hebben om ‘waarde te creëren in een veranderende markt’? 
Frank Kwakman is bijzonder hoogleraar op Nyenrode. Hij werkt daarnaast als 
adviseur, publicist en docent en doet onderzoek naar marketing en strategie 
bij professionele dienstverleners. Cris Zomerdijk is associate partner bij Holland 
Consulting group. Hij is gespecialiseerd in het versterken van klantgerichtheid, 
ondernemerschap en innovatie bij professionals. 
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iS HET LASTig, DAT TiJDig nADEnKEn? 
Zomerdijk: “Het is spannend. Het gaat over jou als 
persoon, over je ondernemende oriëntatie. Je vak is je 
vertrouwde houvast. Je kiest daarom misschien eer-
der voor een extra vakinhoudelijke cursus dan voor 
eens in het kwartaal systematisch nadenken over de 
markt, je klanten en je ondernemerschap. Het parool 
is dus: kom uit je comfortzone.” 
Kwakman: “Je kunt heel simpel beginnen: waar wil 
ik over drie jaar staan? Vraag je klanten wat ze van je 
vinden en hoor hoe ook zij worstelen met de nieu-
we markt. Zij zijn best bereid om samen te zoeken 
naar nieuwe manieren van samenwerking.” 

miS JE DE BOOT ZOnDER SOciAL mEDiA?
Zomerdijk: “Niet als je opdrachtgevers daar niet 
zitten en als je via via aan je opdrachten komt. de 
praktische beroepen zullen misschien nog een jaar-
tje zo door kunnen gaan. Maar de meeste zelfstan-
dig ondernemers moeten ook op internet verbin-
ding zoeken met klanten, met andere professionals 
en met mensen waar je een missie of belangstelling 
mee deelt. Op linkedIn-groepen en communities. Je 
moet wel behoorlijk flexibel zijn, want dan werk je 
de ene dag voor jezelf en de andere dag in een groep 
waarin je je zelfstandigheid even loslaat.” 
Kwakman: “Helemaal alleen blijven in een bestaan 
met vier of vijf vaste opdrachtgevers, dat is ondenk-
baar. Je zult er bijna op beoordeeld worden: hoe 
maak jij deel uit van een community?”

WAT ZiJn JULLiE DRiE gOUDEn TiPS?
Zomerdijk: “durf te kiezen, bepaal je focus, ook al 
vind je dat lastig. Kies voor klanten en voor vraag-
stukken of thema’s die jij interessant vindt. doe an-
dere dingen niet meer.”
Kwakman: “Probeer vanuit de klantvraag eens langs 
andere lijnen te denken. Op welke nieuwe diensten 
kom je dan uit en welke contractvormen en tarieven 
horen daar bij? En laat je vak je niet in de weg zit-
ten.” 
Zomerdijk: “durf proactief feedback van de klant te 
vragen. de klant aanvaardt vaak de vakinhoudelijke 
kant als vanzelfsprekend, terwijl hij met je wegloopt 
om je snelle levering, je flexibele beschikbaarheid of 
je persoonlijkheid. En jij maar denken dat het alle-
maal om vakmanschap draait. laat dat vak dus gerust 
wat los, dat zit wel goed. Ik kan ook niet beoordelen 
of de tandarts de wortelkanaalbehandeling volgens 
het boekje uitvoert. Maar ik zie wel dat de praktijk 
er verzorgd uitziet en dat hij me meeneemt in wat 
hij doet.” 


