
THEMA

met congres bijlage!

(H)eerlijk zullen we 
alles delen
Delen heeft door online 
media een hele nieuwe 
dimensie gekregen.  
‘To share is to care’.  
Of, gezien de immense 
reikwijdte, zelfs  
‘Ik deel dus ik ben.’  

Persoonlijk  
Ondernemerschap
Een ondernemende houding 
is maatschappelijke nood-
zaak geworden. Organisa-
ties willen actieve – geen 
reactieve – werknemers  
die een unieke waarde 
toevoegen en het verschil 
voor hen maken.

Lef & Ondernemer-
schap
In dit artikel wordt duidelijk 
waarom ondernemendheid 
steeds belangrijker wordt  
en wat dit vandaag de dag 
inhoudt. Daarnaast krijg je 
antwoord op de vraag welke 
rol lef hierbij speelt en hoe  
je dit kunt ontwikkelen.

Oproep!
Onze vereniging is er voor 
en door leden. Vandaar  
deze nieuwe rubriek 
“Vraag en Antwoord”.
Leden worden uitgenodigd 
om vraagstukken in te 
zenden. Of te beantwoorden 
door je op te geven als 
panellid. 
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Wist je dat...

... deze keer maar liefst 
4 TP-ers@Work  
hun ervaring delen?

... de Van Dale ‘delen’ 
definieert als:
Zo splitsen dat ieder zijn 
deel krijgt: eerlijk delen? 

... de congres bijlage uit  
6 pagina’s bestaat?

... je je nog steeds kunt 
aanmelden voor het 
congres?

START SHARING
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Lef & Ondernemerschap
Keuze of noodzaak?
 
door Egbert Edelbroek

Meedoen of verzuipen.
‘Ik wil later een eigen bedrijf beginnen en ik weet dat 
het me gaat lukken’. Veel ambitieuze studenten hebben 
deze droom. De één vanuit de passie voor een product 
of dienst, de ander gedreven door de vrijheid en 
creativiteit. Maar wat voor de één een droom is, kan 
voor een ander een spookbeeld zijn. Er komt tenslotte 
van alles bij kijken en je moet best heftige onzekerheden 
accepteren. Ondernemerschap gaat gelukkig niet alleen 
over het starten of runnen van een eigen bedrijf.  
Maar één ding is zeker, droom of geen droom, van alle 
studenten en werkende mensen wordt de komende jaren 
steeds meer ondernemendheid verwacht. Degenen die 
op tijd aan hun lef gaan werken hoeven zich een stuk 
minder zorgen te maken. 

Kans of bedreiging 
In dit artikel wordt duidelijk waarom ondernemendheid 
steeds belangrijker wordt en wat dit vandaag de dag 
inhoudt. Daarnaast krijg je antwoord op de vraag welke 

rol lef hierbij speelt en hoe je dit kunt ontwikkelen. 
Verder ontdek je dat lef en ondernemerschap niet zozeer 
(noodzakelijke) bedreigingen zijn, maar dat ze jou vooral 
mooie kansen bieden voor zowel werk als privé. 

Ondernemen wordt de norm 
De moderne arena van het bedrijfsleven verandert in snel 
tempo. De turbulente ontwikkelingen in de wereld en in 
de markt vragen steeds meer om flexibele en innovatieve 
bedrijven. Bedrijven vragen daarom op hun beurt om 
leergierige en ondernemende medewerkers, die zelf 
verantwoording willen dragen voor hun inzetbaarheid  
en toegevoegde waarde, om medewerkers met meer 
veranderbereidheid en verandervermogen.  
Kortom: werkgevers hebben behoefte aan medewerkers 
met meer lef (Van de Hoff, 2011). Lef om bestaande 
regels, instrumenten en gewoontes ter discussie stellen, 
om buiten de kaders te durven denken en handelen. 
Een trend die onlosmakelijk met deze ontwikkelingen 
samenhangt, is dat functies steeds sneller veranderen  
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en steeds korter bestaan. Het diploma is steeds minder 
een garantie voor werk, en maakt hoe langer hoe meer 
plaats voor prestaties als maatstaf en garantie voor  
werk (Wilthagen, 2013).  

Je ziet overal dat bedrijven steeds vaker ZZP-ers inhuren, 
omdat dit aansluit bij hun stijgende behoefte aan 
flexibiliteit. Ook het reguliere werken (voor een salaris) 
gaat daarom hoe langer hoe meer op ondernemen 
lijken. Steeds meer bedrijven werken met ‘werkonder-
nemerschap’; werknemer zijn en tegelijkertijd mee- 
ondernemen. Je krijgt dan een matig salaris, maar deelt 
wel mee in de winst. De zekerheden van een vaste baan 
verdwijnen bij steeds meer organisaties in rap tempo  
en werknemers moeten zich steeds opnieuw bewijzen. 
Ze moeten zelf hun toegevoegde waarde in de gaten 
houden en op peil brengen, en steeds opnieuw onder-
handelen over hun beloning. 

Gradaties in ondernemendheid 
Wanneer noem je iemand ondernemend?  
De belangrijkste kenmerken kun je vinden in de tabel. 

•	 Persoonlijke	ontwikkeling	
•	 Avontuur
•	 Anderen	inspireren	
•	 Vrijheid
•	 Creativiteit	
•	 Iets	voor	anderen	betekenen	
Hoe meer je van deze waarden herkent als belangrijk 
voor jou, hoe meer ondernemen (of ondernemendheid) 
jou te bieden heeft. Of herken je je kernwaarden nog 
niet en heb je dus nog geen kompas in je leven? 
Wanneer je het lef hiervoor ontwikkelt krijg je nog meer 
cadeau. Lef maakt het bijvoorbeeld makkelijker om 
gezonde relaties te hebben (met je partner en met 
vrienden en familie) en om met tegenslagen om te gaan 
(volharding). Lef verruimt je blik en vergroot je wereld. 

Lef kun je leren 
Het ontwikkelen van je ondernemendheid en lef is 
makkelijker dan je denkt. Veel mensen denken dat je je 
vaak buiten je comfort zone moet begeven en je je dus 
vaak oncomfortabel zal voelen. Het mooie is dat je  >> 

Ondernemer versus Manager

Gericht op: Gericht op:
hoofdlijnen (helikopterview, richting geven)   details (korte termijn, controleren) 

nemen en accepteren van risico’s 
(en energie richten op inzet eigen kwaliteiten) 

vermijden en minimaliseren van risico’s 

ontwikkelingen buiten het bedrijf 
(en de vertaling daarvan naar kansen en 
bedreigingen voor het bedrijf) 

processen binnen het bedrijf 
(en het verbeteren daarvan)

verandering stabiliteit

neemt vaak initiatief (creëert)   werkt initiatieven uit (implementeert) 

Hoe meer je je gedraagt volgens de linker kolom,  
hoe meer ondernemend je bent (Weggeman, 2000).  
Bij degenen die een eigen onderneming gestart zijn  
en dit weten vol te houden is dit meestal erg hoog. 
Gelukkig kun je leren om ondernemender te worden  
en het vereiste lef daarvoor te ontwikkelen. 

Ondernemen maakt je rijker 
Het werken aan je ondernemendheid en lef en heeft je 
meer moois te bieden dan je je tot nu toe misschien 
realiseerde. Een meer ondernemende houding uit zich 
niet alleen in de kwaliteit van je werk, maar zeker ook in 
de kwaliteit van je leven daarbuiten. Ga eens na voor jezelf 
hoe belangrijk de volgende waarden zijn in jouw leven:  
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Over de auteur
Egbert Edelbroek (1975) heeft nooit een baan gehad. 
Direct na afronding van zijn studie Organisatieweten-
schappen begon hij voor zichzelf en is sindsdien  
altijd ondernemer gebleven. In 2010 richtte hij  
Lef Academy http://www.lef-academy.nl op met 
inmiddels een team van trainers/coaches.  
Daarnaast is hij gastspreker bij Fontys Centrum voor 
Onder nemerschap en doet hij onderzoek naar lef in 
organisaties. 

De missie van team Lef Academy is mensen inspireren 
tot het vergroten van hun wereld en hun mogelijk-
heden door hen te begeleiden bij het verkennen en 
verleggen van hun persoonlijke grenzen. Onder het 
motto ‘practise what you preach’ laten ze professionals 
nieuwe mogelijkheden ervaren en hun persoonlijk lef 
vergroten.

	  

je juist in steeds meer situaties (die eerst buiten je 
comfort zone vielen) op je gemak zal voelen. Je vergroot 
je comfortzone dus. Door stapje voor stapje succes-
ervaringen op te doen; net er buiten. Je hoeft je dus 
maar een paar keer oncomfortabel te voelen (en maar 
een beetje) en daarna nooit meer (Snyder & Lopez, 2011).   
Ook denken veel mensen dat hun dromen toch niet 
haalbaar zijn. In de praktijk zul je merken dat wanneer 
je je doel (dat nu nog ver weg is) opknipt in kleine 
stukjes, je comfortzone en je zelfvertrouwen daar 
vanzelf naartoe groeien. Je kunt op die manier veel 
grotere doelen bereiken dan dat je eerst dacht. 
Bovendien zul je merken dat de angsten die je tegen-
houden 9 van de 10 keer onterecht (of sterk overdreven) 
zijn. Dat komt doordat ons lichaam en onze hersenen 
vele, vele malen trager evolueren dan de samenleving. 
Onze angsten stammen nog uit een tijd waarin er veel 
meer reële gevaren waren, terwijl onze angsten in deze 
tijd bijna altijd onterecht zijn (Plutchick, 2003).  
Veel mensen ervaren bijvoorbeeld heftige angst bij het 
spreken voor een groep (of bij het idee alleen al).  
Ook dat is een oerangst die ooit nuttig was, in een tijd 
waarin afwijzing door de groep echt levensbedreigend 
was. Je was immers van de groep afhankelijk voor 
voedsel en bescherming. Nu is diezelfde angst er nog 
steeds, maar totaal niet meer terecht. Ze zeggen niet 
voor niets dat angst een slechte raadgever is. Het is een 
bron van vele belemmerende overtuigingen. Door jezelf 

stapje voor stapje te confronteren met je angsten kun  
je deze ‘verkeerde programmering’ corrigeren en 
terugbrengen tot een realistisch niveau. 

Frustratietolerantie (veerkracht) ontwikkelen
Lef tonen impliceert dat je accepteert dat het risico dat 
je neemt werkelijkheid wordt. Niet iedereen krabbelt 
even snel en even handig overeind na een tegenvaller, 
want mensen hebben verschillende coping-stijlen. Wie 
geleerd heeft sneller overeind te komen heeft meer lef, 
want hij zal eerder geneigd zijn opnieuw een vergelijk-
baar risico te nemen. Gelukkig kun je je coping stijl 
veranderen. Bij een effectieve stijl hoort bijvoorbeeld het 
organiseren van sociale steun, omdat het tijdig en open 
kunnen bespreken van tegenvallers de verwerking vaak 
aanzienlijk versnelt (Pury, 2010). 

Fysiek, sociaal en zakelijk lef 
Het lef van politieagenten die gevaarlijke inbrekers 
achterna gaan, is anders dan van een medewerkster  
die haar baas kritische feedback geeft van een onder-
nemer die wil investeren in een project waarvan onzeker 
is of het rendabel zal zijn, of van de medewerker die   
besluit dat het beter is om de regels deze keer te 
negeren (Goud, 2005). 

Realiseer je je dat je al over een aardige dosis lef beschikt 
(van al deze varianten wel iets)? De noodzaak voor lef 
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ontwikkeling begint bij elk mens al heel vroeg. Tijdens 
het doorlopen van je levensfasen moet je steeds nieuwe 
psychologische crises overwinnen. Als kind moet je je 
onthechten van je ouders. Als iets groter kind ga je 
relaties aanknopen en moet je voor jezelf opkomen.  
Als jong volwassene moet je in je eigen onderhoud  
gaan voorzien en krijg je te maken met tegengestelde 
belangen. Hierbij leer je noodgedwongen opkomen  
voor jezelf. Om je normaal te kunnen handhaven in  
de maatschappij heb je dus al een aardige dosis lef 
opgebouwd.

Meervoud van lef is leven 
Laat jij je nog langer leiden door je (prehistorische) 
angsten of wil jij je leven en verrijken en je horizon 
verbreden? Of blijf je liever ‘op de bijrijdersstoel van je 
eigen leven’ zitten en wacht je af waar anderen jouw 
leven naartoe sturen?! Zijn jouw ‘growth needs’ sterker 
dan je ‘safety needs’?  

It’s up to you! Design your own life! 
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Persoonlijk Ondernemerschap
Van Speelbal naar Sterspeler
door Paulien van der Krift

Auteur: Mariken van de Loo. Uitgeverij Boom/Nelissen

Geen speelballen, maar 
sterspelers
Egbert Edelbroek was in zijn 

artikel over Lef & Ondernemer-
schap niet de enige die stelt dat een ondernemende 
houding een maatschap pelijke noodzaak is geworden.  
In het boek Persoonlijk Ondernemerschap, dat rijk 
geïllustreerd is met waar gebeurde cases, reikt Mariken 
van de Loo in 170 pagina’s een handboek aan waarmee 
de lezers thuis zich kunnen ontwikkelen van speelballen 
naar sterspelers. Maar bovenal geeft ze een krachtige 
onderbouwing van waarom dit noodzakelijk is geworden 
en waar deze noodzaak vandaan komt. Daarvoor be-

schrijft ze zes trends binnen de organisatiewereld  
die ertoe hebben geleid dat passiviteit nu passé is.  
De boodschap in een notendop: organisaties willen 
actieve – geen reactieve – werknemers die een unieke 
waarde toevoegen en het verschil voor hen maken.

Jezelf besturen als onderneming
Nadat van de Loo je er van heeft overtuigd dat onder-
nemerschap van groot belang is, beschrijft ze hoe je dit 
kunt ontwikkelen aan de hand van haar Zelfsturings-
kompas. Deze gebruiksaanwijzing bevat een plan met 
drie grote lijnen die je moet volgen om jezelf te kunnen 
besturen als een onderneming, rijk ingekleurd met  >> 
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