
Nieuw bij WerkRaat: training oriëntatie op  

Ondernemend Vakmanschap!                                                                             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vanaf 30 januari kun je elke donderdag v.a. 9:00 uur de trainingen ‘oriëntatie op 

Ondernemend Vakmanschap’ volgen. De lessen volgen dezelfde stappen en 

onderwerpen zoals die ook op mbo-scholen als ’Keuzedeel’ worden doorlopen. 

In de workshops werk je aan het maken van deel-opdrachten en aan het schrijven van een kompleet 

Ondernemingsplan. De lessen zijn zo ingericht dat je met de behandelde onderwerpen en 

opdrachten ook op de andere dagen aan de slag kunt. Daarnaast kunnen o.a. Jaap, Sandra, docent 

Nederlands/Burgerschap, je coachen bij het tastbaar maken van je dromen!  

 

 

Je gaat een plan met 3 hoofdonderwerpen schrijven: 

• Algemeen Ondernemingsplan 

• Financieel Ondernemingsplan 

• Promotioneel Ondernemingsplan 

Als je dat goed op papier hebt staan, ga je een ‘Case’ uitwerken van een opdracht op jouw vakgebied. 

Tot slot maak je een kasboek, een offerte, voorwaarden en een factuur. 

Doel is om er achter te komen of zelfstandig ondernemerschap (zzp’er, freelancer) iets voor jou is. 

We praten over de uren die je maakt, de risico’s die een ondernemer loopt, maar ook over de kansen, 

het nemen van je eigen verantwoordelijkheid en het waarmaken van je dromen.  

Is dat iets voor jou, of wil je wel eens weten wat er allemaal bij komt kijken voor je in het diepe 

springt? Kom erbij en je weet waar je staat! 

 

Onderwerpen die aan bod komen in de trainingen:   

• Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? 

• Wie kan mij helpen mijn plannen waar te maken?  

• Wat heb ik nodig om te starten? 

• Waar zitten mijn klanten, en … heb ik ook concurrenten? 

• Hoeveel vraag ik per uur?  

• Aan wie ga ik mijn plannen presenteren? 

• Wat ga ik aan promotie doen?  

• Hoe maak je een kasboek, wat zijn ‘voorwaarden’ en wat staat er op een factuur? 

*  Deelnemen aan de trainingen doe je vrijwillig- maar niet vrijblijvend: Deelnemen is dus op 

tijd verschijnen bij de trainingen én actief meewerken aan de opdrachten.                 Hans Elbers            


