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Een leven lang ontwikkelen 
bij zelfstandigen in kleinschalig 
specialistische beroepen
Een verkenning naar stimulerende en faciliterende factoren  
voor deze bijzondere doelgroep
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Dit rapport sluit af met een hoofdstuk 
waarin de hoofdlijnen staan van een plan 
van aanpak ter stimulans en facilitering 
van LLO bij zelfstandigen in de klein
schalige specialistische beroepsgroepen. 
Wie de schoen past trekke hem aan!

De	stichting	Klein	en	Uniek	Specialistisch	
Vakmanschap	richt	zich	op	het	ondersteunen	
van	en	het	vergroten	van	de	maatschappelijke	
waardering	voor	kleinschalig	specialistisch	
vakmanschap	en	ondernemerschap.	Dat	is		
nodig,	omdat	dit	type	vakmanschap	door	zijn	
schaal	en	zijn	gevarieerdheid	onvoldoende	in		
beeld	is	bij	beleidsmakers,	bij	overheid,	onderwijs	
en	het	bedrijfsleven	in	algemene	zin.

De	‘mainstream’	beleidsbenadering	heeft	
vaak	onvoldoende	specifieke	aandacht	voor	de	
zelfstandigen,	klein	en	uniek,	zoals	ze	in	deze	
verkenning	genoemd	worden.	Terwijl	deze	
vakmensen	van	groot	belang	zijn	voor	Nederland,	
zowel	in	economisch	als	cultuur-historisch	
opzicht.	Ze	dragen	bij	aan	welvaart	en	welzijn.

Leven	lang	ontwikkelen	staat	momenteel	
prominent	op	de	beleidsagenda.	Zo	ongeveer	
iedereen	vindt	dat	het	een	impuls	verdient.	Uit	
de	verkenning	blijkt	evenwel	dat	veel	van	de	
voorgenomen	algemene	maatregelen	minder	of	
niet	passend	zijn	voor	de	zelfstandige	vakman	
of	-vrouw.	Daarmee	doen	we,	doet	Nederland,	
zich	tekort.	Ontwikkelingen	gaan	ook	in	het	
specialistisch	vakmanschap	snel.	En	daarom	zijn	
(nieuwe)	specifieke	arrangementen	voor	leven	
lang	ontwikkelen	van	deze	groep	vakmensen	
nodig.	Deze	arrangementen	moeten	dan	wel	
aansluiten	bij	de	vele	‘vlieguren’	die	specialistische	
vakmensen	nodig	hebben	en	bij	de	passie	en	
intrinsieke	motivatie	die	herkenbaar	zijn	voor	de	
werkenden	in	het	specialistische	vakmanschap.

Met	deze	verkenning	en	het	plan	van	aanpak		
wil	de	stichting	op	zijn	minst	de	discussie	over	
een	leven	lang	ontwikkelen	in	het	kleinschalig	
specialistisch	vakmanschap	een	impuls	geven.	
De	stichting	gaat	daarom	met	een	ieder	die	een	
bijdrage	wil	leveren	graag	het	gesprek	aan.

Hans Koole
Voorzitter stichting Klein en Uniek 
Specialistisch Vakmanschap

Voorwoord
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“Om te overleven als 
zelfstandig vakman moet ik 

me wel ontwikkelen”
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Inleiding

De	arbeidsmarkt	is	in	de	afgelopen	jaren	flink	
veranderd.	Een	groter	percentage	van	de	werkende	
bevolking	doet	zogenaamde	‘flexibele	arbeid’.	Tot	
de	categorie	van	flexibele	arbeid	worden	naast	
de	uitzendkrachten	of	mensen	met	tijdelijke	
contracten	ook	de	zelfstandigen	c.q.	ondernemers	
zonder	personeel	(ZZP)	gerekend.	Toch	is	het	nodig	
een	onderscheid	te	maken	tussen	deze	groepen	
flexibele	arbeid.	Uitzendkrachten	en	tijdelijke	werk-
nemers	kunnen	gebruik	maken	van	de	faciliteiten	
van	de	betreffende	organisatie.	Voor	zelfstandigen	
ligt	dat	anders.	Zij	zijn	ondernemers	en	zijn	voor	
hun	ontwikkeling	en	het	op	peil	houden	van	hun	
inzetbaarheid	en	daarmee	hun	marktwaarde	
over	het	algemeen	op	zichzelf	aangewezen.

Binnen	de	groep	zelfstandigen	vraagt	de	groep	
specialistische	vakmensen,	in	de	kleinschalige	
beroepen,	bijzondere	aandacht.	Het	gaat	om	kleine	
groepen	beroepsbeoefenaren	met	de	volgende	
kenmerken:	per	beroepsgroep	zijn	er	maximaal	
2500	beroepsbeoefenaren	in	heel	Nederland;	er	is	
sprake	van	grote	diversiteit	in	het	vakmanschap	en	
het	organisatievermogen	van	deze	ondernemers	
als	groep	is	niet	optimaal,	omdat	tijd	en	geld	
ontbreken.	

Het	aanbod	aan	reguliere	opleidingen	voor	aan-
komende	specialistische	vakmensen	staat	perma-
nent	in	de	overlevingsstand	en	het	ontbreekt	veelal	
aan	een	structureel	aanbod	voor	de	werkenden.	
In	wet-	en	regelgeving	ontbreekt	expliciete	aan-
dacht	voor	onderwijs	aan	deze	groep	ondernemers,	
terwijl	ze	‘niet	passen’	in	de	reguliere	onderwijs-
structuren	en	-faciliteiten.	Daarentegen	zijn	deze	
specialistische	vakmensen	van	groot	belang	voor	
onze	welvaart	en	ons	welzijn.	Ze	hebben	economi-
sche	en	culturele	impact	en	betekenis.	De	Stichting	
Kleinschalig	en	Uniek	Specialistisch	Vakmanschap	
(KusV)	heeft	Roos	onderwijsprojecten	gevraagd	
een	verkenning	te	doen	in	het	kader	van	een	Leven	
Lang	Ontwikkelen	(LLO)	in	relatie	tot	deze	bijzon-
dere	doelgroep;	zelfstandigen klein & uniek.	Deze	
groep	moet	niet	vergeten	worden	bij	de	beleids-
ontwikkelingen	die	zich	momenteel	voordoen	rond	
Leven	Lang	Ontwikkelen.	Belangrijk	is	daarbij	de	
zichtbaarheid	en	oog	en	aandacht	voor	de	speci-
fieke	problematiek.		

Voor	deze	verkenning	is	dan	ook	de	volgende	
vraagstelling	geformuleerd:	

Op welke wijze kan de doelgroep zelfstandigen 

binnen klein & uniek worden gestimuleerd en 

gefaciliteerd in hun permanente (vak)ontwik

keling, ter ondersteuning van een Leven Lang 

Ontwikkelen? Wat zijn hierin belemmerende 

en bevorderende factoren en aan welke oplos

singsrichtingen kan worden gedacht?
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Uitvoering van 
de verkenning  
en leeswijzer

De	verkenning	is	uitgevoerd	door	middel	van	
een	beperkt	bronnenonderzoek	gericht	op	voor-
waarden	voor	een	LLO	en	een	drietal	interviews	
met	vertegenwoordigers	van	de	doelgroep.	Er	is	
weinig	onderzoek	beschikbaar	over	deze	specifieke	
groep,	noch	in	kwantitatieve	noch	in	kwalitatieve	
zin.	De	interviews	zijn	bedoeld	om	zo	gericht	
mogelijk	vanuit	het	perspectief	en	de	ervaringen	
van	specialistische	vakmensen	bevorderende	en	
belemmerende	condities	te	inventariseren.	

In	de	verslaglegging	van	deze	verkenning	wordt	
gestart	met	de	resultaten	van	interviews	van	drie	
vakmensen	uit	deze	doelgroep	(H1).	De	interviews	
maken	inzichtelijk	hoe	zij	zich	ontwikkelen	en	wat	
hierbij	hun	drijfveren	en	belemmeringen	zijn.	Ook	
geven	zij	aan	wat	hen	zou	kunnen	ondersteunen	bij	
een	Leven	Lang	Ontwikkelen.	Vervolgens	wordt	er	
een	vergelijking	gemaakt	tussen	de	uitkomsten	van	
twee	generieke	onderzoeken	op	het	gebied	van	LLO	
met	deze	bijzondere	doelgroep	(H2).	De	verkenning	
sluit	af	met	een	aantal	aanbevelingen	geadresseerd	
aan	verschillende	betrokken	partijen	(H3).	En	een	
concreet	plan	van	aanpak	ter	stimulans	en	facili-
tering	van	LLO	bij	zelfstandigen	in	de	kleinschalige	
specialistische	beroepsgroepen	(H4).
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HOOFSTUK 1

Zelfstandigen  
klein & uniek  
aan het woord

1.1 Drie portretten

Uit	de	doelgroep	zelfstandigen	klein	&	uniek	zijn	
drie	vakmensen	bevraagd	hoe	zij	zich	denken	te	
kunnen	blijven	ontwikkelen	in	hun	vakmanschap	
en	ondernemerschap.	Wat	zijn	hun	drijfveren?	Wat	
ervaren	zij	als	belemmerend	in	dit	proces?	Wat	zou	
hen	kunnen	ondersteunen	ter	stimulans	en	facilite-
ring	van	het	Leven	Lang	Ontwikkelen?

Om	een	goed	en	gevarieerd	beeld	te	krijgen	is	
gekozen	voor	drie	verschillende	typen	vakmensen:	
verschillend	qua	beroepsgroep,	leeftijd	en	ontwik-
kelingsmogelijkheden.
De	geïnterviewden	zijn;	Rutger Graas,	ontwerpend	
meubelmaker	en	al	ruim	20	jaar	een	succesvol	zelf-
standige.	Pascal Tupker, een	(sier)smid,	opgeleid	in	
het	bedrijf	van	zijn	vader	en	heeft	onlangs	de	titel	
Meester	gekregen	vanuit	de	brancheorganisatie.	
Madde Meijs,	een	zelfstandige	mediavormgever,	
vorig	jaar	afgestudeerd	en	pionierend	als	onderne-
mend	vakman	bij	de	start	up	community	sQuare.

1.2  Rutger Graas
 ontwerpend meubelmaker

“Ik ben vakman en 
noodgedwongen 
ondernemer”

1.2.1 Wat doet Rutger Graas? 
“Rutger	Graas	meubelmaker	&	meubelvormgever	
staat	voor	de	hoogste	kwaliteit	in	de	vormgeving	
van	meubelen	en	interieurs.	Graas	presenteert	zich	
op	zijn	website	als	volgt:	“Met	groot	ruimtelijk	inle-
vingsvermogen	en	grondige	materiaalkennis	weet	
hij	de	wensen	van	zijn	opdrachtgevers	altijd	tot	een	
hoogwaardig	eindresultaat	te	brengen.
Technische	perfectie	in	de	ontwikkeling	en	uitwer-
king	van	zowel	zijn	ontwerpen,	gaan	hand	in	hand	
samen	met	een	compromisloze	uitvoering.	Met	een	
bijzonder	oog	voor	detail	stralen	zijn	ontwerpen	
kracht	en	ogenschijnlijke	eenvoud	uit	zonder	aan	
charme	en	sierlijkheid	te	verliezen.	Tegelijkertijd	
laten	zij	zijn	liefde	voor	het	vak	zien.	Een	meubel	
door	Rutger	Graas’	handen	vervaardigd,	overtuigt	
door	functionaliteit	en	duurzaamheid.	In	zijn	bena-
dering	staat	gebruiksvriendelijkheid	voor	de	klant	
altijd	hoog	in	het	vaandel”.		
Bron:	http://www.rutgergraas.nl

http://www.rutgergraas.nl
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1.2.2 Vakman aan het woord

Rutger	komt	uit	een	ambachtelijke	familie	van	
schoenmakers.	Hij	wilde	altijd	al	iets	doen	met	
zijn	hoofd	en	handen.	Na	een	zoektocht	heeft	hij	
uiteindelijk	de	invulling	gevonden	bij	de	opleiding	
ambachtelijke	procesvoering	(nu	ambachtelijk	
meubelmaker)	van	het	Hout-	en	Meubilerings-
college	(HMC).	Na	de	opleiding	was	hem	duidelijk	
wat	hij	wilde,	namelijk	alles	in	het	proces	van	
meubel	maken:	ontwerpen,	maken	en	opleveren.	
‘En	dan	moet	je	wel	eigen	baas	worden,	want	
anders	doe	je	maar	één	van	de	aspecten	die	een	
werkgever	je	aanreikt’,	aldus	Rutger.	

Hij	heeft	altijd	zijn	eigen	opdrachten	uitgevoerd,	
maar	wel	vaak	in	samenwerking	met	andere		
meubelmakers.	Zijn	werkplaats	deelt	hij	met	vak-
genoten,	wat	ook	de	mogelijkheid	geeft	om	direct	
te	sparren.	Alle	opdrachten	zijn	uniek	en	vragen	
maatwerkoplossingen.	Tussen	de	meubelmakers	
speelt	geen	concurrentie,	omdat	ieder	zijn	eigen	
manier	heeft	van	oplossingen	creëren	en	een	eigen	
unieke	interpretatie.	Opdrachtgevers	kennen	het	
type	oplossingen	van	Rutger	en	komen	speciaal	
daarvoor	bij	hem.

Hij	noemt	zichzelf	‘noodgedwongen	ondernemer’.	
Hij	ziet	zichzelf	niet	als	ondernemer	maar	als	zelf-
standig	vakman	die	voor	zichzelf	zorgt.	Hij	doet	
op	het	gebied	van	ondernemersvaardigheden	het	
minimale	zodat	het	goed	geregeld	is,	maar	heeft	
geen	behoefte	om	zich	daar	verder	in	te	ontwik-
kelen.	Rutger	is	geen	lid	van	een	brancheorgani-
satie,	hij	ziet	de	meerwaarde	daar	niet	van	in.	Hij	
voelt	zich	erg	betrokken	bij	de	initiële	opleiding		
van	het	HMC.	Hij	zit	in	beroepenveldcommissie		
en	is	gastdocent.	

Hij	heeft	altijd	de	behoefte	gehad	zich	vaktech-
nisch	te	ontwikkelen	en	noemt	zich	dan	ook	een	
‘nerd’	op	zijn	vakgebied.	Hij	probeert	graag	nieuwe	
technieken	uit	en	kijkt	graag	over	grenzen	van	
zijn	vakgebied	heen	om	tot	hoogwaardige	oplos-
singen	te	komen.	Zijn	opdrachten	worden	steeds	
complexer	en	het	zoeken	naar	digitale	oplossingen	
neemt	ook	toe.	Denk	bijvoorbeeld	aan	lasersnijders	
en	robottechnieken.	Zijn	behoefte	aan	ontwikke-
ling	ligt	dan	ook	met	name	op	dat	vlak.	Toch	wordt	
het	voor	hem	als	zelfstandige	steeds	moeilijker	om	
aan	deze	kennis	te	komen,	omdat	de	ontwikkelen	
heel	snel	gaan.	Zijn	ideaal	is	dan	ook	een	kennis- en 
experimenteercentrum ambachtelijk meubel maken	
gesitueerd	bij	de	onderwijsinstelling	HMC.	
Een	infrastructuur	waar	innovatie	ontstaat,	kennis	
wordt	uitgewisseld	en	de	nieuwste	technieken	
worden	uitgeprobeerd	in	samenwerking	met	
studenten,	docenten	en	de	zzp-bedrijven.	Bijvoor-
beeld	gezamenlijk	gebruik	maken	van	apparaten.	
Bedrijven	echt	betrekken	bij	de	opleidingen	en		
verbeteren	van	de	opleidingen	als	spil	voor	het	
organiseren	van	innovatie.	
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1.2.3 Drijfveren, belemmeringen en oplossingsrichtingen 
 volgens Rutger

DRIJFVEREN

■ Een intrinsieke motivatie tot vakinhoudelijke ontwikkeling

■ Willen investeren in mogelijkheden

■ Op de hoogte willen blijven van alle ontwikkelingen in het vak: technieken en apparatuur

■ Zaken willen uitproberen en steeds vernieuwen en verbeteren: durven en doen

■ Behoefte om tegemoet te willen komen aan complexere opdrachten

BELEMMERINGEN

○ Het ontbreken van een overkoepelende visie over het heden en de toekomst van creatief-ambachtelijke 
vakgebieden en daarmee de waarborging van richtinggevende oplossingen

○ Het ontbreken van een Research & Development afdeling waar kennis te halen is en  
ruimte voor samen experimenteren

○ De onderwijsinstelling heeft de rol van kennisinstituut nog niet, waardoor er geen gezamenlijk plek is  
om kennis te delen

○ Het ontbreken van budget voor het organiseren van vakinhoudelijke symposia

○ Het ontbreken van een overall- ambachtenmarketing om duidelijk te maken waarom kwaliteit geld kost

OPLOSSINGSRICHTINGEN

✓ Realiseren van budget voor het organiseren van een jaarlijks inhoudelijk symposium voor ambachtelijk 
meubelmakers, ook toegepaste kunst als bredere paraplu

✓ Organiseren van een infrastructuur voor een kennis- en experimenteercentrum, bijvoorbeeld bij het HMC: 
onderwijs en bedrijfsleven werken gezamenlijk aan innovatie

✓ Organiseren van een collectief zodat er Research & Development  
kan plaatsvinden

✓ Inzetten van meer gastdocenten vanuit de branche

✓ Realiseren overkoepelende marketing voor het ambacht: zichtbaarheid tegenover grote marketingtools, 
alsmede het uitrollen van die overkoepelende visie voor het vakgebied

✓ Invoeren excellent vakman (meestertitel) vanuit het kennis- en experimenteercentrum. Belangrijk is wel 
de waarborging van de doelen, het waarom moet duidelijk zijn en blijven

	 Lang	filmpje:	'Mijn	ambacht'.	Rutger	Graas,	ontwerpend	meubelmaker	(https://youtu.be/gJTmhwXCTQE)

	 Kort	filmpje:	Rutger	Graas,	ontwerpend	meubelmaker	(https://youtu.be/J51W6RcYBxU)

https://youtu.be/gJTmhwXCTQE
https://youtu.be/J51W6RcYBxU
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1.3  Pascal Tupker
 smid met meestertitel

“De meestertitel 
geeft me de 

mogelijkheid me  
te onderscheiden  

in de beroepsgroep”
1.3.1 Wat doet Pascal Tupker?
“In	onze	smederij	smeden	wij	ijzer,	brons,	messing	
en	aluminium	naar	wens	van	de	opdrachtgever.	
Particulier	of	zakelijk,	kleine	en	grote	projecten	
voor	binnen	en	buiten.	In	binnen-	en	buitenland.	
Onze	kennis,	kunde	en	ervaring	zijn	onbeperkt.	
Onze	materialen	kunnen	we	combineren	met	ieder	
ander	natuurlijk	materiaal	als	glas,	hout	of	steen.	
Het	scala	aan	mogelijkheden	is	onbeperkt	en	het	
is	onze	passie	van	ieder	object	een	kunstobject	te	
maken.	Of	het	nu	gaat	om	buitenproducten	als	
looppoort,	pui,	meubilair,	beelden,	tuinmeubelen,	
overkapping,	waterpartijen	en	raambeveiliging,	of	
interieurproducten	als	taatsdeuren,	schuifdeuren,	
schoorsteenkap,	balustrade,	trapleuning,	trofee	
of	kandelaars.	Wij	zijn	expert	op	architectonisch	
gebied.	Gecombineerd	met	creativiteit	en	ambach-
telijk	vakmanschap	waardoor	het	eindresultaat	
origineel,	stijlvol	en	onderscheidend	is.	Volledig	in	
harmonie	met	de	bestemming	van	het	smeedwerk.	
We	voeren	eigen	labels,	smeden	voor	renovatie,	
verbouwing	en	restauratie.”		
Bron:	https://www.tupker.nl	

1.3.2 Vakman aan het woord
Pascal	is	vanaf	zijn	15e	aan	het	werk	als	smid.	Hij	
is	begonnen	in	het	bedrijf	van	zijn	vader.	Hij	heeft	
werkervaring	opgedaan	bij	een	scheepssmid	in	
Rotterdam	en	in	Duitsland	bij	het	maken	van	brug-
leuningen.	Verder	heeft	hij	het	vak	geleerd	door	

te	werken	in	het	bedrijf	met	zijn	vader	als	leer-
meester.	Hij	wilde	niet	in	de	schoolbanken,	omdat	
hij	alleen	het	vak	wilde	leren	en	niet	alles	wat	door	
een	ROC	aangeboden	wordt.	Hij	heeft	een	officieel	
diploma	nooit	gemist.	Wel	heeft	hij		
de	cursussen	van	de	brancheorganisatie	gevolgd	
aan	het	begin	van	zijn	loopbaan.

Zijn	bedrijf	is	een	erkend	leerbedrijf:	ze	hebben	
altijd	leerlingen	(constructie	bankwerken	niveau	
2/3).	‘Het	is	heel	verfrissend	om	leerlingen	in	je	
bedrijf	te	hebben’	aldus	Pascal.	‘Zij	hebben	vaak	
een	originele	kijk	op	smeed-oplossingen,	bekijken	
het	smeedprobleem	vanuit	een	andere	hoek,	waar	
hij	weer	van	kan	leren.’	

Kennis	vergaart	hij	via	internet,	vakbladen,	de	
facebook-pagina	van	de	brancheorganisatie	NGK1	
en	door	het	bijwonen	van	internationale	smeed-
manifestaties.	Maar	Pascal	geeft	aan	dat	hij	het	
beste	leert	door	zelf	te	doen.	Hij	wil	ook	niet	altijd	
beïnvloed	worden	door	andere	kennis	en	voor-
beelden,	maar	het	echt	vanuit	zichzelf	bedenken	
en	ontwikkelen.	Zo	heeft	hij	dat	ook	gedaan	met	
zijn	meester	stuk,	hij	heeft	zelf	een	thema	uit	zijn	
leven	als	leidraad	genomen	voor	het	uiteindelijke	
werkstuk.	Je	zou	hem	kunnen	typeren	als	‘auto-
nome	ontwikkelaar’.	Ook	is	hij	docent	bij	de	NGK-	
cursussen	geweest,	‘dat	is	ook	goed	voor	je	vak-	en	
persoonlijke	ontwikkeling.’

1	 Nederlands	Gilde	van	Kunstsmeden	
	 (onderdeel	van	Metaalunie)

https://www.tupker.nl
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‘Soms	weet	je	zelf	niet	waarom	je	iets	doet	
zoals	je	het	doet,	als	docent	word	je	gedwongen	
daarover	na	te	denken	en	het	te	verwoorden.’	En	
hij	leert	veel	van	het	samenwerken	met	andere	
(zelfstandige)	smeden.	Het	voordeel	is	dat	je	dan	
grotere	klussen	kunt	aanpakken	en	sparren	met	
vakgenoten.	Ook	leert	hij	veel	van	ondernemers	
waar	hij	opdrachten	voor	uitvoert.	

Hij	hoorde	van	het	traject	van	‘meestertitel’	via	
de	brancheorganisatie.	De	opdracht	was	om	zelf	
een	thema	te	kiezen	en	vervolgens	te	ontwerpen,	
calculeren,	maken	en	een	portfolio	te	ontwikkelen	
van	het	proces.	Hij	heeft	er	96	uur	aan	gewerkt	
in	de	avonduren.	Het	meesterstuk	heeft	hij	

gepresenteerd	aan	een	beoordelingscommissie	van	
3	internationale	smeden	en	heeft	hij	de	Meester-
titel	mogen	ontvangen.	Hij	ziet	de	Meestertitel	als	
erkenning	van	zijn	vakmanschap.	Hij	raadt	andere	
smeden	aan	om	het	traject	te	volgen.	Hij	ziet	het	
als	een	trigger	om	je	te	onderscheiden	en	erken-
ning	te	krijgen	en	te	ontwikkelen.	Hij	merkt	wel		
op	dat	het	belangrijk	is	dat	de	kwaliteit	van	de	
beoordeling	streng	blijft	en	dat	dat	niet	vervaagt.	
De	status	van	de	titel	moet	gewaarborgd	blijven.	

Voor	de	doorontwikkeling	van	zijn	bedrijf	heeft		
hij	nu	een	‘digitaliseercoach’	in	de	arm	genomen		
voor	het	digitaliseren	van	de	hele	administratie		
en	financiële	processen.

1.3.3 Drijfveren, belemmeringen en oplossingsrichtingen 
 volgens Pascal

DRIJFVEREN

■ Intrinsiek gemotiveerd om vakinhoudelijk kwaliteit te blijven leveren

■ Alle opdrachten zijn uniek en vragen maatwerk-oplossingen, dat dwingt tot blijven ontwikkelen

■ Meestertitel als erkenning van het vakmanschap en om bij te blijven

BELEMMERINGEN

○ Geen fan van leren in de schoolbanken

○ Baseert zich op eigen ervaringen en eigen vakkennis en leren door te doen

OPLOSSINGSRICHTINGEN

✓ Meestertitel als ‘trigger’ voor ontwikkeling

✓ Samen aan opdrachten werken/sparren met vakgenoten

✓ Digitale netwerken als facebook

✓ Gastdocentschap uitvoeren

✓ Leren van andere ondernemers (buiten beroepsgroep)

✓ Gerichte coaching ondernemersvaardigheden: digitalisering bijv. 

✓ Leerbedrijf zijn en daarvan leren
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1.4  Madde Meijs 
 mediavormgever, alumnus

“Om te overleven 
als zelfstandig 

vakman moet ik me 
wel ontwikkelen”

1.4.1 Wat doet Madde Meijs?
“Ik	ben	een	passievolle	ontwerper	zonder	Unique	
Selling	point	wat	mij	juist	daarom	bijzonder	maakt.	
Ik	hou	daarvan	om	te	leren	en	alles	wat	op	mijn	
pad	komt	te	proberen.	Branding,	web,	app,	film,	
foto,	alles.	Ik	ben	een	enthousiaste	en	gedreven	
persoon	die	ervan	houdt	om	mensen	te	helpen		
bij	het	geven	van	een	gezicht	aan	hun	plannen		
en	ideeën.	
Ik	heb	grafisch	ontwerp	gestudeerd	bij	Media		
College	Amsterdam.	Nadat	ik	in	juni	2018	ben	afge-
studeerd	ben	ik	begonnen	als	freelance	designer	
door	kleine	projecten	te	doen	voor	mensen	in	mijn	
omgeving.	Nu	ben	ik	klaar	om	naar	een	volgend	
level	te	gaan	en	te	starten	met	grotere	projecten”.	
Bron:	https://www.maddemeijs.nl

1.4.2 Vakman aan het woord
Madde	is	20	jaar	en	sinds	een	jaar	gestart	als	zelf-
standig	grafisch	vormgever.	Tijdens	zijn	stages	in	
de	opleiding	is	hij	erachter	gekomen	dat	hij	het	
liefst	zelfstandig	zou	werken:	vrijheid	van	handelen,	
een	variëteit	van	opdrachten	en	niet	alleen	maar	
‘productie	draaien’.	De	consequentie	is	wel	dat	
je	gelijk	zowel	vakman	als	ondernemer	bent.	Dat	
vraagt	op	beide	vlakken	veel	inzet	en	je	moet	jezelf	
motiveren.	Omdat	je	nog	geen	netwerk	hebt	is	
het	best	lastig	om	te	beginnen.	Je	bent	heel	erg	op	
jezelf	aangewezen.	‘Je	hebt	echt	mensen	nodig	om	

te	leren	en	je	te	motiveren’,	aldus	Madde.	Hij	heeft	
zich	daarom	aangesloten	bij	sQuare	(zie	1.5):	hij	
ziet	het	als	een	platform	dat	hem	ondersteunt	bij	
zijn	weg	in	het	starten	als	zelfstandige.	‘Het	onder-
steunt	je	bij	het	ontwikkelen	van	een	netwerk	en	
het	verkrijgen	van	opdrachten.	Daarbij	voelt	het	als	
een	groep	mensen	die	elkaar	wil	helpen	en	beter	
maken.	Een	fijne	omgeving	met	allemaal	mensen	
uit	de	creatieve	sector	om	je	door	te	ontwikkelen		
na	de	opleiding.’	

Madde	geeft	aan	dat	er	in	de	opleiding	nauwelijks	
aandacht	was	voor	het	starten	als	zelfstandige,	
maar	dat	de	opleiding	erg	gericht	was	op	door-
stroom	naar	HBO	of	het	gaan	werken	in	een	bedrijf.	
Dus	toen	hij	op	de	markt	kwam	was	hij	niet	goed	
voorbereid	om	als	zelfstandige	aan	de	slag	te	gaan.	
Als	voorbeeld	geeft	hij	het	omgaan	met	klanten.	
‘Je	hebt	nog	geen	groot	ego	of	een	beeld	van	waar	
je	echt	goed	in	bent.	Dat	betekent	dat	klanten	
over	je	heen	kunnen	lopen.	Hoe	ga	je	daar	dan	
professioneel	mee	om?’	Nu	kan	hij	binnen	sQuare	
daarover	sparren	met	andere	members	en	voelt	
zich	dan	sterker	naar	de	klant	toe.	Kunnen	bluffen	
hoort	ook	bij	ondernemerschap:	als	startende	
zelfstandige	heb	je	dat	nog	niet	zo.	

‘Als	je	start	ben	je	vakman	en	geen	ondernemer,	
je	hebt	gestudeerd	voor	vakman	niet	voor	onder-
nemer.	SQuare	is	een	omgeving	om	ook	te	groeien	

https://www.maddemeijs.nl
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als	ondernemer.	Door	de	opdrachten	die	je	krijgt	
ontwikkel	je	je	ook	als	grafisch	vormgever.	Nu	gaat	
het	echt	om	het	product	en	niet	om	het	proces,	
zoals	op	school.	Door	gewoon	te	doen	leer	je	het	
meest.’

Madde	geeft	aan	dat	hij	zich	meer	wil	ontwikkelen	
als	grafisch	vormgever	dan	als	ondernemer;	het	
gaat	hem	echt	om	het	vak.	Als	je	goed	bent	in	je	
vak	is	een	diploma	niet	belangrijk	in	de	creatieve	
sector,	het	gaat	om	wat	je	maakt.	Ik	word	niet	
gedreven	door	diploma’s	of	certificaten,	ik	wil	een	
hele	goede	grafisch	vormgever	zijn,	aldus	Madde.	
Madde	geeft	zichzelf	de	tijd	en	ruimte	om	zich	te	
ontwikkelen.	Dat	betekent	dat	hij	geen	haast	heeft	
met	opdrachten,	want	zijn	ontwikkeling	moet	

kloppen	met	de	complexiteit	van	de	opdracht.		
‘Ik	vind	het	fijn	om	langzaam	op	te	bouwen	en	
daardoor	ruimte	te	hebben	om	mij	vakmatig	te	
ontwikkelen.	Ontwikkeling	is	niet	alleen	weten	
waar	je	goed	in	bent,	maar	ook	bewust	zijn	van	
waar	je	niet	goed	in	bent.’	

Ter	afsluiting	geeft	Madde	aan	dat	hij	vanuit	zijn	
netwerk	een	inhoudelijke	leercoach	heeft	vanuit	
het	specifieke	vakgebied	van	het	grafisch	vorm-
geven.	Daar	kan	hij	terecht	voor	feedback,	tips	en	
een	meekijkblik.	Voor	zijn	ontwikkeling	is	dat	goud	
waard,	want	zijn	behoefte	aan	ontwikkeling	ligt	op	
het	gebied	van	zijn	vak.	Hij	sluit	af	met:	‘ik	zou	echt	
niets	anders	willen	en	kunnen	zijn	dan	grafisch	
vormgever.’	

1.4.3 Drijfveren, belemmeringen en oplossingsrichtingen  
volgens Madde

DRIJFVEREN

■ Is intrinsiek gemotiveerd om heel goed te worden in zijn vak

■ Als zelfstandige willen werken voor maximale vrijheid

■ Grote variëteit aan opdrachten

BELEMMERINGEN

○ Op school onvoldoende ondernemersvaardigheden geleerd om gelijk te starten als zelfstandige

○ Ontbreken van een netwerk als je start

OPLOSSINGSRICHTINGEN

✓ Organiseren van meer aandacht voor ondernemersvaardigheden en meer gericht op starten als 
zelfstandige in initiële opleiding

✓ Organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten met zelfstandigen uit de creatieve industrie:  
sparren en elkaars verhaal horen

✓ Realiseren van een platform als sQuare voor startende zelfstandigen

✓ Samenwerken aan opdrachten/sparren met vakgenoten

✓ Ondersteuning van een vakinhoudelijke leercoach 
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1.5 Practoraat Creatief Vakmanschap en 
 startup community sQuare
Een	goed	voorbeeld	van	een	initiatief	om	begin-
nende	vakmensen	te	ondersteunen	bij	de	start	van	
hun	zelfstandige	loopbaan	is	de	startup	commu-
nity	sQuare.	Madde	Meijs,	hiervoor	geïnterviewd,	
is	onderdeel	van	deze	community.	Dit	initiatief	kan	
als	voorbeeld	dienen	voor	andere	communities.	

Het	ROCvA	startte	op	1	februari	2014	met	het	
practoraat	Creatief	Vakmanschap.	Het	doel	was:	
het	onderzoeken,	beter	zichtbaar	maken	en	ver-
groten	van	de	economische	en	maatschappelijke	
meerwaarde	van	de	creatief	vakman.	Marieke	
Gervers	geeft	uitvoering	aan	deze	opdracht.	Zij	is	
aan	de	slag	gegaan	vanuit	de	vragen;	hoe	bereiden	
we	creatieve	mbo-studenten	het	beste	voor	op	de	
nieuwe	economie	en	samenleving	als	daarin	van	
hen	steeds	meer	leiderschap	en	ondernemerschap	
wordt	gevraagd?;	hoe	zorgen	we	dat	vakmensen	
zich	zo	lang	en	hoog	mogelijk	kunnen	door	ont-
wikkelen	op	een	wijze	die	bij	hen	past?;	met	wie	
kunnen	we	hierin	samenwerken	en	hoe	kunnen	
we	medevorm	geven	aan	de	snel	veranderende	
arbeidsmarkt?

Wat heeft dit leerproces tot nu toe opgeleverd?
•	 Meer	dan	de	helft	van	de	mensen	werkzaam	in	

de	creatieve	sector	is	zzp-er,	dat	betekent	voor	
het	practoraat	dat	de	ondernemende	vakman	
centraal	staat.	

•	 Het	leren	houdt	niet	op	bij	een	diploma	op	
mbo-niveau	4,	een	levenslange	vakmanschaps-
lijn	is	nodig.	Het	huidige	onderwijsstelsel	
bedient	onze	vakmensen	niet;	de	vakman-
schapsleerlijn	stopt	op	middelbaar	niveau.	Je	
kunt	dus	als	maker	niet	excelleren	in	vakman-
schap	op	een	hoger	niveau	en	door	te	snel	uit	
de	leerlijn	te	stappen	krijgt	hun	brein	de	kans	
niet	om	tot	volle	ontwikkeling	te	komen.	

•	 Vier	zaken	zijn	van	belang	voor	elke	vakman		
en	maker	op	de	toekomstige	arbeidsmarkt:		
excellentie,	ondernemerschap,	(internationaal)	
netwerk	en	een	leven	lang	leren.	

Hoe	kunnen	we	in	verbinding	met	het	werkveld	
opleiden,	inzichten	van	buiten	naar	binnen	
halen	en	de	dynamiek	van	de	creatieve	industrie	
vertalen	naar	onze	onderwijsorganisatie,	zodat	
we	het	opleiden	voor	de	toekomst	goed	kunnen	
vormgeven?”	Die	kernvraag	was	het	startpunt	
van	het	practoraat.	Dit	heeft	o.a.	geleid	tot	een	
intensieve	samenwerking	tussen	de	verschillende	
mbo-scholen	met	creatieve	Mbo-opleidingen	en	
tot	de	oprichting	van	de	Amsterdamse	Startup	

community	sQuare.	Een	professionele	leer-	en	
werkomgeving	voor	New	Creatives.	New	Creatives	
zijn	(afgestudeerde)	creatieve	professionals,	opgeleid	
aan	creatieve	vakopleidingen	als	theatermaker,	
mediavormgever,	modemaker	of	meubelmaker,	die	
een	grootstedelijke	signatuur	laten	zien	in	beeld,	taal	
en	geluid	en	die	voortdurend	op	zoek	zijn	naar	nieuwe	
(samenwerkings-)	uitdagingen.	En	die	daarvoor	steeds	
willen	bijleren	van	elkaar	en	van	hun	rolmodellen.

sQuare	is	een	onafhankelijke	stichting	bestaande	
uit	een	flexibele	schil	van	jonge	makers	die	worden	
ondersteund	in	hun	ontwikkeling	als	zelfstandig	
ondernemend	vakman.	Een	plek	om	samen	te	pro-
fessionaliseren	en	werk	te	genereren.	Het	is	een	plek	
waar	het	informele	leren	vorm	krijgt	en	waar	gezocht	
wordt	naar	aansluiting	met	het	formele	leren.	Het	
is	het	zoeken	naar	de	juiste	weg	voor	mbo-gediplo-
meerden	die	op	de	markt	komen	om	hun	vakvaar-
digheden	op	een	hoger	plan	te	brengen,	maar	die	
daarvoor	niet	een	tweejarige	AD	of	een	vierjarige	
hbo-studie	willen	of	kunnen	gaan	doen.	Een	gevolg	
daarvan	is	dat	sQuare	een	erkende	particuliere	
examen	instelling	is	geworden	om	zodoende	ook	
hogere	leermodules	aan	te	kunnen	bieden	die	door	
de	NCP-NLQF	officieel	zijn	gevalideerd	op	NLQF5.	Om	
een	goed	beeld	te	krijgen	van	deze	New	Creatives	en	
hun	dagelijkse	werkpraktijk	zie	film	over	slashies.

Marieke Gervers:

‘Het mbo zou een start moeten zijn en  
geen eindstation’

‘Voor doeners is er (nog) geen mooie leerlijn  
om op een hoger niveau door te groeien naar 
leiderschap en vakspecialisatie’

‘Dit practoraat geeft ons de mogelijkheid  
om ontwerpend te pionieren, te doen en  
te bewijzen wat werkt’

Bron:	https://www.practoraatcreatiefvakmanschap.nl
Bron:	https://www.square.amsterdam

https://vimeo.com/265336897
https://www.square.amsterdam


15

HOOFSTUK 2 

Inhoudelijke 
verkenning Leven 
Lang Ontwikkelen

2.1 De doelgroep zelfstandigen 
 klein & uniek

Kleinschalig	specialistische	vakmensen	zijn	unieke	
vakmensen	die	op	hun	gebied	maatwerk	leveren.	
Zij	zijn	werkzaam	in	beroepen	die	kleur	geven	aan	
de	arbeidsmarkt	van	Nederland	en	die	van	grote	
waarde	zijn.	We	spreken	van	een	kleinschalig	
specialistische	beroepsgroep	als	de	branche	uit	
maximaal	2500	beroepsbeoefenaren	bestaat,	zo	
specialistisch	is	dat	je	minimaal	2	jaar	een	vak-
opleiding	moet	volgen	om	te	kunnen	beginnen	
en	er	toekomstperspectief	is,	dat	wil	zeggen	aan-
toonbare	arbeidsmarktbehoefte	en	waarde	voor	
BV	Nederland.	Vanaf	hier	zullen	we	spreken	van	
de	doelgroep	zelfstandigen klein & uniek.	Voor-
beelden	van	beroepsgroepen	uit	deze	sector	zijn:
schoenherstellers,	lijstenmakers,	pianotechnici,	
goud-	en	zilversmeden,	smeden,	restauratieschil-
ders,	ontwerpend	meubelmakers	en	glazeniers.	

Kwantitatief	onderzoek	naar	deze	sector	is	lastig	
omdat	het	om	kleine	aantallen	gaat	en	deze	vaak	
niet	in	algemene	arbeidsmarktonderzoeken	naar	
voren	komen.	In	de	monitoren	van	SOS	vakmanschap	
en	SBB/Meld-en	expertisepunt	specialistisch	vak-
manschap	(2017)2	wordt	uitgegaan	van	ca.	80.000	
werkzame	personen,	waarvan	54.000	zelfstandigen,	
dit	is	68%.	Dat	betekent	dat	deze	sector	behoort	bij	
de	MKB-sector	en	voor	bijna	twee-derde	uit	zelfstan-
digen	bestaat.	Dit	zijn	dus	vakmensen	die	naast	hun	
vakmanschap	ook	een	onderneming	runnen.	

De	sector	kleinschalig	specialistisch	vakmanschap	
is	zowel	krachtig	als	kwetsbaar.	Krachtig	in	zijn	
bijzondere	vakmanschap,	ambachtelijke	kennis	en	
vaardigheden,	uniciteit	en	beeldvorming.	Maar	ook	
kwetsbaar	in	de	organiseerbaarheid	van	onderwijs,	
branches	en	financiën.	In	de	onderwijsinfrastructuur	
zijn	er	kleine	unieke	opleidingen,	die	opereren	naast	
de	grote	algemene	opleidingen	en	vaak	duur	zijn:	
kleine	aantal	studenten,	specialistische	docenten,	
dure	instrumenten	en	apparatuur	etc.	Sommige	
beroepsgroepen	hebben	een	eigen	brancheorgani-
satie,	veelal	bestuurd	door	vrijwilligers.	

2.2  Leven Lang Ontwikkelen

Leven	lang	ontwikkelen	dient	niet	alleen	economi-
sche,	maar	ook	persoonlijke	doelen.	Het	is	gericht	
op	duurzame	inzetbaarheid	(employability),	het	ver-
krijgen	en	behouden	van	werk	om	van	betekenis	te	
zijn	voor	de	samenleving	en	voor	persoonlijke	groei.	
Professionals	weten	dat	er	na	de	initiële	studie	nog	
een	leven	lang	leren	en	ontwikkelen	overblijft.	Leren	
houdt	niet	op	na	je	schooltijd.	Enerzijds	omdat	een	
vakgebied	zich	steeds	sneller	ontwikkelt,	en	ander-
zijds	omdat	je	ook	als	mens	nooit	bent	uitgeleerd.	
Onderscheidende	gebieden	waarop	de	zelfstandige	
klein	&	uniek	zich	kan	ontwikkelen	zijn	grofweg:		
vakinhoudelijke	ontwikkeling,	ondernemerschaps-
ontwikkeling	en	persoonlijke	ontwikkeling.	

Omdat	de	zelfstandige	vakmensen	zelf	verantwoor-
delijk	zijn	voor	hun	employability	en	zelf	initiatief	
moeten	nemen	voor	hun	ontwikkeling	is	zelfsturing	
van	fundamenteel	belang.	Zelfsturing	is	niet	abso-
luut;	een	persoon	kan	op	verschillende	aspecten	en	
in	meer	of	mindere	mate	sturen.	Zelfsturend	leren	is	
dus	niet	hetzelfde	als	leren	zonder	interventies	van	
en	zonder	contact	met	anderen.	Zelfsturing	wordt	
in	het	algemeen	gestimuleerd	door	toegankelijkheid	
van	leermiddelen	en	mogelijkheden	voor	persoon-
lijke	coaching.	

2	 Let	wel,	deze	getallen	zijn	sinds	2011	niet	meer	geactualiseerd.	
Dat	is	indicatief	voor	hoe	weinig	aandacht	er	in	arbeidsmarkt-
onderzoek	is	voor	deze	groep.	
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In	de	definities	van	ontwikkeling	zijn,	in	tegenstel-
ling	tot	definities	rondom	leren,	woorden	als	‘groei’,	
‘ontplooiing’	en	‘ontluiken’	opgenomen.	Ontwikke-
ling	is	dus	niet	zo	zeer	het	leren	van	kennis,	vaar-
digheden	en	houding	die	extern	wordt	gevergd,	
maar	heeft	een	interne	component,	die	gericht	is	
op	de	persoonlijke	mogelijkheden	en	drijfveren	van	
het	individu.	Daarmee	sluit	het	concept	ontwikke-
ling	aan	op	de	hedendaagse	visie	op	loopbaanont-
wikkeling.

Daarnaast	zijn	er	veel	verschillende	manieren	
om	te	leren	en	je	te	ontwikkelen.	Ieder	heeft	een	
eigen	leerstijl	en	daarmee	voorkeur	voor	bepaalde	
vormen	van	leren.	Maar	mensen	leren	overal	en	
niet	alleen	door	het	volgen	van	(formele)	oplei-
dingen.	Er	is	dan	ook	een	onderscheid	te	maken	
tussen	formeel leren en informeel leren.	De	kop-
peling	daartussen	kan	van	groot	belang	zijn	voor	
het	LLO	van	de	doelgroep,	daar	het	informele	leren	
een	groot	deel	inneemt,	wat	erkend	zou	kunnen	
worden	vanuit	het	formele	leren.	

Om	goed	inzetbaar	te	blijven	op	de	arbeidsmarkt,	
is	het	belangrijk	dat	mensen	zich	hun	leven	lang	
blijven	ontwikkelen.	Daarom	komt	er	een	ont-
wikkelbudget	voor	iedereen	(Bron:	rijksoverheid	
juni	2019).	Zowel	werkenden	als	niet-werkenden	
kunnen	een	persoonlijk	ontwikkelbudget	voor	
scholing	en	ontwikkeling	aanvragen.	Zij	kunnen	
dat	inzetten	om	bijvoorbeeld	een	mbo-diploma	te	
halen,	maar	ook	om	een	sector-erkend	certificaat	
te	halen	of	om	een	cursus	te	volgen.	Het	doel	is	dat	
meer	mensen	zich	gaan	ontwikkelen	tijdens	hun	
loopbaan,	en	dat	ze	zo	beter	inzetbaar	blijven	op	
de	arbeidsmarkt.

2.3 Aanbevelingen SER-advies 
 gekoppeld aan doelgroep

Het	belang	van	het	blijvend	ontwikkelen	in	het	
kader	van	duurzame	inzetbaarheid	in	een	voort-
durend	veranderende	maatschappij	is	al	langere	
tijd	erkend.	In	2017	bracht	de	SER	daarover	een	
richtinggevend	advies	uit:	Leren en ontwikkelen  
tijdens de loopbaan.	

In	dit	advies	concludeert	de	SER	dat	je	er	met	alleen	
een	initiële	opleiding	niet	komt	en	dat	permanent	
leren	en	ontwikkelen	voor	iedereen	een	vanzelf-
sprekendheid	zou	moeten	worden.	Dit	leren	en	
ontwikkelen	hoeft	niet	in	de	traditionele	school-
banken,	juist	het	zoeken	naar	flexibiliteit,	verschil-
lende	vormen	van	leren	(formeel	en	informeel)	
vormt	de	uitdaging,	zowel	voor	de	werkende	en	
werkgever	als	voor	de	onderwijsinstellingen.	

Leren	en	ontwikkelen	zijn	belangrijk	om	concur-
rentiekracht,	duurzame	inzetbaarheid	en	innovatie	
te	verbeteren.	Het	zou	daarom	vanzelfsprekend	
moeten	zijn	voor	alle	werkenden	om	zich	blijvend	
te	ontwikkelen.	De	aanbevelingen	van	de	SER	zijn	
bedoeld	om	de	stap	naar	deze	blijvende	ontwik-
keling	makkelijker	te	maken	en	het	Leven	Lang	
Ontwikkelen	een	impuls	te	geven.	

De	werkende	zou	zelf	de	regie	moeten	hebben	
over	zijn	ontwikkeltraject.	Voorwaarde	daarvoor	is	
betrokkenheid	van	alle	partijen:	werknemer,	werk-
gever,	opleidingsinstellingen,	overheden,	branche-
organisaties	en	ondersteuningsorganisaties.	Hoe	
werkt	dit	voor	zelfstandigen?

FORMEEL LEREN INFORMEEL LEREN KOPPELING FORMEEL EN 
INFORMEEL LEREN

Structurele	en	systematische	
vorm	van	leren	in	een	officiële	
leeromgeving,	met	begeleiding.		
Doel	is	het	halen	van	een	diploma		
of	(branche)certificaat.

Iets	leren	door	het	te	ervaren.	
Toevallig.	Onbewust,	niet	
gestructureerd.	Geen	expliciete	
begeleiding.	‘Learning	on	the	job’.

✓  Cursus,	trainingen	
✓  Opleidingen	
✓  Flexibele	leertrajecten	
✓  Werkplekleren	
✓  Classroom	trainingen	
✓  Training	on	the	job

✓  Collegiale	uitwisseling	
✓  Leren	door	te	doen/	on	the	job	
✓  Loopbaan	coaching	
✓  Vakinhoudelijke	coaching	
✓  Zelfstudie	
✓  E-learning	
✓  Expertgesprekken

✓  Meestertitel	
✓  EVC-traject
✓  Certificaten	
✓  Erkende	onderdelen curriculum
✓  Kennisoverdracht	door	vakmensen
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In	het	advies	worden	de	zelfstandigen	worden	
niet	als	aparte	groep	aangeduid.	Hieronder	
worden	de	aanbevelingen	van	de	SER	gekoppeld	
aan	de	doelgroep	zelfstandigen	klein	&	uniek,	
ter	duiding	van	hun	problematiek	en	mogelijke	
oplossingsrichtingen.	

AANBEVELINGEN OPERATIONALISERING 
AANBEVELINGEN

TOEPASBAAR OP  
ZELFSTANDIGEN KLEIN & UNIEK 

A Verstevigen infrastructuur voor post initiële ontwikkeling 

1 Flexibel	en	praktijk-
relevant	aanbod		
voor	maatwerk	

•		Onderwijsinstellingen	aan	zet
•		Leerbehoefte	werkenden	weten
•		Samenwerken	in	de	regio
•		Certificaten	(flexibele	leertrajecten)

 Kwetsbaarheid	onderwijs-
infrastructuur	en	lage	
organisatiegraad

2 O&O	fondsen	 •		Rol	up-to-date	werkenden
•		Financiering
•		Bevorderen	regionale	samenwerking

 Nauwelijks	of	geen	aansluiting		
van	veel	van	de	beroepsgroepen		
bij	O&O	fondsen

3 EVC	en	ervarings-
certificaten

•		Ontwikkeling	instrumenten
•		Erkennen	werk-	en	leerervaringen
•		Maatwerktrajecten
•		Erkenning	door	werkgevers

 Ervaring	leert	dat	EVC-trajecten		
voor	deze	beroepsgroepen	moeilijk	
van	de	grond	komen	door	de	lage	
aantallen	en	lage	organisatiegraad

4 Loopbaan-
ontwikkeling

•		Loopbaan	ontwikkelcentra
•		Onafhankelijk	advies
•		Koppelen	aan	bestaande	netwerken,
		regionale	samenwerking

 Momenteel	geen	samenwerkings-
verband	of	centrale	plek	waar	dit	
georganiseerd	wordt

B Ondersteunen leervraag naar post initiële ontwikkeling

1 Trekkingsrecht •		Inzichtelijk	maken	persoonlijke	
	opleidingsmogelijkheden

•		Certificeringstrajecten	
	onderwijsinstellingen

 Nauwelijks	formele	opleidings-
trajecten	voor	werkenden	in	deze	
beroepsgroepen

2 Ontwikkelrekening •		Rekening	waar	werkenden,	werkgevers	
	en	anderen	geld	kunnen	storten	voor	
		ontwikkeling

•		Collectieve	stortingen
•		Collectieve	fondsen	en	cao-afspraken

Voor	alle	werkenden3

C Komen tot een uitnodigende en prikkelende leercultuur

1 Nationale	leercultuur •		Brede	campagne	overheid Voor	alle	werkenden

2 Bewustwording	
op	werkvloer

•		Werkgever	neemt	verantwoordelijkheid
	ontwikkeling

•		Onafhankelijk	loopbaangesprek	
door	overheid

 Geen	werkgever	of	specifieke	
loopbaan	coaching

2 Informeel	leren	en	
aandacht	voor	mkb

•		MKB:	afstemming	brancheorganisaties		
		en	regionale	ondernemersorganisaties	

•		Leerambassadeurs:	bewustwording	
leerklimaat,	ontwikkelen	tools	voor	
moeilijke	doelgroepen	door	overheid

Mogelijkheden	voor	deze		
specifieke	doelgroep4

3				Dit	is	nu	uitgewerkt	in	een	zgn.	Ontwikkelbudget
4				Dit	is	nu	uitgewerkt	in	leerrechten	en	loopbaanadvies
							specifiek	voor	MKB
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2.4 Resultaten Panteia onderzoek 
gekoppeld aan doelgroep

Onderzoeksbureau	Panteia	heeft	in	maart	2019	
de	resultaten	opgeleverd	van	hun	onderzoek	
Belemmeringen	Leven Lang Ontwikkelen.	
Aanleiding	voor	dit	onderzoek	was	de	constatering	
dat	het	LLO	moeizaam	van	de	grond	lijkt	te	komen.	
Door	inzicht	te	krijgen	in	de	belemmeringen	en	
drivers	van	werkenden	met	betrekking	tot	het	
blijvend	leren	en	ontwikkelen	kunnen	mogelijke	
oplossingsrichtingen	gevonden	worden.

Uit	het	onderzoek	blijkt	onder	meer	dat	werken-
den	nauwelijks	stil	staan	bij	het	belang	van	LLO.	
Men	leeft	en	werkt	vooral	van	dag	tot	dag.	Wel	

onderkent	men	dat	LLO	essentieel	is	om	persoonlijke	
doelen	waar	te	maken	en	voor	persoonlijke	groei,	
bijblijven,	succesvol	zijn	en	waardering	krijgen.	Het	
besef	is	er	dus	wel,	maar	dit	wordt	maar	beperkt	
omgezet	in	actief	gedrag.	Mensen	met	een	sterke	
interne	drive	zijn	een	uitzondering,	blijkt	uit	het	
onderzoek.	Hoe	zouden	deze	bevindingen	toe	te	
passen	op	de	doelgroep	zelfstandigen	klein	&	uniek?	

Hieronder	worden	de	resultaten	van	het		
Panteia-onderzoek	gekoppeld	aan	de	doelgroep	
zelfstandigen	klein	&	uniek.	Om	het	concreet	
te	maken	is	uitgegaan	van	de	3	geïnterviewde	
vakmensen.	Welke	drivers	(eerder	drijfveren	
genoemd),	belemmeringen	en	oplossingsrichtingen	
werden	door	hen	ook	genoemd	en	dus	herkend?

RESULTATEN ONDERZOEK PANTEIA Genoemd in interviews

A DRIVERS

Intrinsieke	motivatie	om	te	leren ✓

Ontwikkelen	van	een	leerklimaat

Besef	noodzaak	bijblijven	voor	baanbehoud/werkbehoud ✓

Betekenisvol	willen	zijn

Extrinsieke	motivaties	(geld/waardering) ✓

Binnen	werktijd,	niet	erbij

Sterke	drive	om	doelen	te	bereiken ✓

Veel	doen	om	zich	te	ontwikkelen,	intrinsiek	leren ✓

B BELEMMERINGEN 

Geen	noodzaak	zien

Andere	prioriteiten/gebrek	aan	tijd ✓

Geen	fan	van	leren	en	langere	leertrajecten ✓

Geen	directe	beloning/waardering ✓

Weinig	ondersteuning	vanuit	organisatie

Geen	hulp/aanbod/coaching	vanuit	werkgever ✓

Geen	kennis	van	mogelijkheden ✓

Minder	financiële	draagkracht ✓

Baseert	zich	sterk	op	eigen	ervaringen	en	bestaande	vakkennis	en	learning	on	the	job ✓

Ziet	noodzaak	ontwikkelen	niet.	Kan	zich	goed	redden	zonder	diploma

Negatieve	houding	naar	formeel	leren ✓

C OPLOSSINGSRICHTINGEN

Financiële	ondersteuning/persoonlijk	leerbudget ✓

Loopbaanbegeleiding	(volgen	opleiding	kan	een	gevolg	zijn)

Certificaten/EVC	verrijken	kennis	en	vaardigheden ✓

Coaching	(bewustwording	belang	ontwikkelen) ✓

Laagdrempelig/maatwerk	leren:	in	delen/on	the	job ✓

Onafhankelijk	loopbaanadvies/scan

Koppeling	bedrijfsvisie	–	scholingsvereisten

Aanbieden	verschillende	leervormen ✓

Coachende	kwaliteiten	middenmanagement

Positieve	framing	leren:	beloning	en	waardering ✓



19

2.5  Conclusie

Veel	van	de	SER-aanbevelingen	zijn	niet	gericht		
op	zelfstandigen,	laat	staan	zelfstandigen	klein	&		
uniek.	Opleidingsfondsen,	onderwijsinfrastruc-
turen,	EVC-trajecten	en	loopbaan-ontwikkelcentra	
zijn	voor	deze	doelgroep	nauwelijks	ontwikkeld	of	
op	zijn	minst	kwetsbaar	te	noemen.	Dit	betekent	
dat	deze	doelgroep	aparte	aandacht	verdient	bij	
het	onderwerp	van	LLO.	

De	maatregelen	die	genomen	worden	voor	alle	
werkenden,	zoals	het	ontwikkelbudget	en	de	
nationale	leercultuur	kunnen	wel	van	betekenis	
zijn.	Het	verdient	de	aandacht	hoe	deze	specifieke	
doelgroep	hierover	geïnformeerd	en	bereikt	wordt.

Een	ontwikkelbudget	voor	elke	werkende	biedt	
uiteraard	ook	perspectief	voor	de	zelfstandige	
klein	&	uniek.	Het	geeft	de	mogelijkheid	om	laag-
drempelig	een	aanvraag	te	doen	voor	het	volgen	
van	een	opleiding	of	cursus,	via	brancheorganisatie	
of	onderwijsinstelling.	Kanttekening	hierbij	is	wel	
dat	er	voor	deze	doelgroep	weinig	kant-en-klare	
formele	opleidingen	en	cursussen	voorhanden	zijn.	
Onderwijsinstellingen	bieden	deze	niet	vaak	aan	
omdat	het	om	slechts	kleine	aantallen	cursisten	
gaat	en	dus	niet	rendabel	is.	Dat	betekent	dat	
de	brancheorganisaties	hierop	zouden	moeten	
inspelen	en	cursussen	kunnen	gaan	aanbieden,	
maar	gezien	de	lage	organisatiegraad	is	dit	voor	
hen	niet	eenvoudig,	als	er	al	een	relevant	collectief	
is	voor	de	specifieke	groep	zelfstandigen.

Ook	de	leerrechten	en	het	loopbaanadvies	voor	
MKB	kunnen	een	goede	mogelijkheid	bieden		
voor	de	doelgroep.	De	leerrechten	zijn	beschikbaar	
voor	alle	werkenden	en	werkzoekenden	met	mini-
maal	een	startkwalificatie	en	die	minstens	2	jaar	
uit	het	reguliere	onderwijs	zijn	uitgeschreven	(of	
ouder	zijn	dan	27	jaar).	Leerrechten	worden	door	
de	overheid	gefinancierd,	op	basis	van	opleiding	
toegekend	en	door	werkenden	en	werkzoekenden	
zelf	geïnvesteerd.	Het	gaat	dus	om	alle	werkenden	
en	werkzoekenden	(inclusief	zelfstandigen)	die	zelf	
zeggenschap	krijgen	over	investeringen	in	door	de	
overheid	erkende	opleidingen	en	opleiders,	zowel	
publiek	als	privaat.	Daarnaast	is	er	ondersteuning	
mogelijk	door	persoonlijk	loopbaanadvies.	Een	
laagdrempelige	adviesstructuur	is	noodzakelijk	om	
(een	goede)	besteding	van	de	leerrechten	te	stimu-
leren.	Iedere	werkende	zou	bijvoorbeeld	met	enige	
regelmaat	een	persoonlijk	loopbaanadvies	(PLA)	
moeten	kunnen	krijgen.	

Uit	het	onderzoek	blijkt	dat	er	verschillende	drivers	
zijn	die	het	ontwikkelen	sturen.	Een	aantal	van	
deze	blijkt	ook	op	de	geïnterviewde	vakmensen	
van	toepassing	te	zijn.	De	intrinsieke	motivatie	en	
het	logischerwijs	ontwikkelen	om	bij	te	blijven	zijn	
het	meest	prominent	aanwezig.	

Veel	van	de	genoemde	belemmeringen	zijn	
ook	door	de	vakmensen	benoemd.	Met	name	
geen	lange	(formele)	leertrajecten	willen	volgen	
springt	eruit.	Bij	de	oplossingsrichtingen	zijn	door	
de	geïnterviewden	ook	andere	mogelijkheden	
genoemd,	zie	daarvoor	de	aanbevelingen	in	het	
volgende	hoofdstuk.	

2.6 Samenvattende note

Zelfstandigen	in	de	kleinschalig	specialistische	
beroepen	zijn	een	bijzondere	doelgroep.	Het	zijn	
echte	vakmensen	met	hart	voor	hun	ambacht/
vak,	specialistisch,	werken	met	hoofd	en	handen,	
maken	unieke	producten	en	leveren	altijd	maat-
werk.	Ze	zijn	veelal	intrinsiek	gemotiveerd	om	het	
beste	product	te	maken	en	ze	hebben	kwaliteit	
hoog	in	het	vaandel	staan.	Ze	zijn	geïnteresseerd	
in	ontwikkelingen	in	hun	vakgebied	en	denken	en	
doen	graag	mee	aan	innovatieve	technieken	en	
processen.	Ze	zijn	ook	ondernemer,	niet	als	doel,	
maar	als	middel	om	de	beste	vakman	te	kunnen	
zijn.	Het	geeft	ze	de	vrijheid	om	hun	vak	goed	
te	kunnen	uitoefenen.	Over	het	algemeen	is	er	
weinig	tot	geen	scholingsbudget,	zijn	er	geen	O&O	
fondsen	binnen	de	branches	en	ontbreekt	het	aan	
een	gedegen	kennis-en	opleidingeninfrastructuur.	

In	deze	sector	zit	heel	veel	innovatie	kennis.	De	
vakmensen	kunnen	dan	ook	een	waardevolle	ken-
nisbron	zijn	voor	andere	vakmensen.	Het	vormen	
van	netwerken	en	communities	is	dan	ook	een	
must	om	de	kennis	te	behouden	en	op	een	hoger	
plan	te	brengen.	

Deze	vakmensen	willen	en	moeten	zichzelf	ont-
wikkelen:	willen	omdat	ze	intrinsiek	gemotiveerd	
zijn	vanuit	hun	vak,	moeten	omdat	ze	zelfstandig	
ondernemer	zijn.	Maar	er	is	nauwelijks	aanbod	
vanuit	de	formele	(onderwijs)structuren.	Hoe	mooi	
zou	het	zijn	voor	het	onderwijs	om	communities	te	
vormen	met	deze	werkenden!	
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HOOFDSTUK 3

AANBEVELINGEN

Deze	verkenning	heeft	een	inventariserend	
karakter,	waarbij	de	gesprekken	met	de	drie		
vakmensen	als	uitgangspunt	zijn	genomen.	
De	inventarisatie	leidt	tot	een	groot	aantal	
aanbevelingen	geadresseerd	aan	verschillende	
stakeholders/probleemeigenaren.	Logischerwijs	
is	er	nog	een	slag	nodig	om	een	breder	beeld	te	
krijgen	en	tot	prioritering	van	de	aanbevelingen	
te	komen.	Het	ontwerp	van	een	plan	van	aanpak	
(H4)	is	daarvan	een	mogelijke	uitwerking.

3.1  Aanbevelingen voor
 zelfstandigen klein & uniek

•	 Zet	je	(vak)ontwikkeling	bewust	op	je	agenda	en	
investeer	daarin.

•	 Word	lid	van	een	branche-	of	beroepsvereniging.
•	 Houd	contact	met	de	vakopleiding,	bijvoorbeeld	

middels	een	alumni-netwerk.
•	 Lees	vaktijdschriften	en	blogs;	lees	ook	

buitenlandse	artikelen.
•	 Spreek	met	vakgenoten	over	wat	je	doet	en	wilt.
•	 Volg	de	voorlopers	in	je	vak,	bijvoorbeeld		

via	sociale	media.
•	 Je	leert	vooral	door	je	vak	te	doen	en	door	samen	

te	werken	met	collega-vakgenoten.
•	 Hoe	meer	kennis	en	vakmanschap	hoe	

specialistischer,	des	te	meer	marktwaarde.
•	 Schakel	een	loopbaancoach	in,	die	behulpzaam	is	

bij	het	aanscherpen	van	de	focus	en	bepalen	van	
doelen	en	bij	het	aandragen	van	(in)formele		
leer-	en	ontwikkelingsmogelijkheden.

•	 Maak	gebruik	van	je	leerrechten	en	loopbaan-
advies-mogelijkheden.

3.2  Aanbevelingen voor  
brancheorganisaties

 specialistisch vakmanschap

•	 Maak	Leven	Lang	Ontwikkelen	onderdeel	van		
het	strategisch	beleid	van	de	branche.

•	 Investeer	in	maatregelen	die	zorgen	voor	stimulans	
en	facilitering	van	leren	en	ontwikkelen.

•	 Stel	korte,	praktische	en	flexibele	trainings-	en	
leertrajecten	beschikbaar,	die	door	middel	van	

	 een	branchecertificaat	erkenning	krijgen.
•	 Zorg	voor	een	samenwerking	met	een	(MBO/HBO)-

onderwijsinstelling	die	cursussen	en	opleidingen	
aanbiedt	voor	de	zelfstandigen	klein	&	uniek	in		
uw	branche.

•	 Denk	ook	aan	activiteiten	die	het	informele	leren	
stimuleren,	zoals	peer-to-peer	reviews,	het	geor-
ganiseerd	aanbieden	van	collegiale	uitwisselingen	
en	het	beschikbaar	stellen	van	studiebeurzen	
voor	het	volgen	van	een	buitenlandse	(niet	in	NL	
beschikbare)	opleiding	of	cursus.

•	 Stel	budget	beschikbaar	voor	het	stimuleren	van	
erkenningstrajecten	(informeel	en	formeel	leren	
gekoppeld):

	 -	 EVC-traject	(Erkenning	Eerder	verworven		
	 Competenties)

	 -	 Meestertitel-traject	
•	 Ontwikkel	digitale	communities,	ook	voor	zelfstan-

dige	vakgenoten	die	niet	bij	de	brancheorganisatie	
zijn	aangesloten.
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3.3  Aanbevelingen voor  
onderwijsinstellingen

 (met kleine unieke opleidingen)

•	 Heb	oog	voor	het	specifieke	van	de	doelgroep	
zelfstandigen	klein	&	uniek	in	het	LLO,	werk	hierin	
samen	met	de	specifieke	branche-organisaties	
of	netwerk	van	zelfstandigen.	Vorm	(alumni)	
communities	en	investeer	hierin.	

•	 Biedt,	in	samenwerking	met	brancheorganisaties,	
formele	leerroutes	voor	werkenden,	waarbij	het	
informele	leren	wordt	erkend:	EVC-trajecten,		
korte	specifieke	cursussen	(certificaten)	etc.

•	 Leidt	u	op	voor	beroepen	waar	veel	zelfstandigen		
zijn?	Bereid	studenten	daar	in	de	opleiding	al	
uitgebreid	op	voor.	

•	 Investeer	in	een	sterke	leercultuur	bij	alumni:		
zet	alumninetwerken	op.	Bied	hen	van	begin	af		
aan	de	kans	om	zich	te	blijven	ontwikkelen.	

•	 Stimuleer	formele	leerroutes	voor	werkenden	
via	brancheorganisaties	en	betrokken	onderwijs-
instellingen.	Voor	ontwikkeling	en	uitvoering		
moet	extra	budget	zijn.

•	 Benut	de	kennis	van	oudere	vakmensen.

3.4 Aanbevelingen voor 
 opleiding- en ontwikkel fondsen

•	 Heb	oog	en	aandacht	voor	de	doelgroep	van	
zelfstandigen	klein	&	uniek.

•	 Stel	budget	beschikbaar	voor	branche	specifieke	
symposia	voor	het	delen	van	kennis.

•	 Stel	budget	beschikbaar	voor	ontwikkeling	
van	communities/inhoudelijke	netwerken	van	
vakmensen.	

•	 Stel	budget	beschikbaar	voor	de	ontwikkeling	van	
een	kennisinfrastructuur	rondom	een	beroepsgroep	
waarin	de	onderwijsinstelling,	brancheorganisatie	en	
individuele	vakmensen	samen	werken	en	leren.	

•	 Zorg	voor	ontwikkelbudget	voor	formele	leerroutes	
werkenden	en	de	koppeling	van	informeel	aan	for-
meel	leren,	zoals	trajecten	van	meestertitel	en	EVC.

3.4 Aanbevelingen voor 
 MKB-Nederland

•	 Heb	oog	een	aandacht	voor	de	specifieke	van	de	doel-
groep	van	zelfstandigen	klein	&	uniek	(ambachten)	
daar	waar	het	gaat	om	Leven	Lang	Ontwikkelen.

•	 Zorg	dat	de	verschillende	brancheorganisaties	
	 Leren	&	Ontwikkelen	standaard	op	hun	agenda	

hebben	staan	met	concrete	activiteiten	voor	zelf-
standigen	klein	&	uniek.

•	 Investeer	bij	de	branches	in	de	ontwikkeling	van	
meestertitels.

•	 Investeer	in	de	ontwikkeling	van	instrumenten	die	
communities	faciliteren.

•	 Zorg	voor	een	onafhankelijk	ontwikkel	coaching	
die	laagdrempelig	voor	de	zelfstandigen	te	
consulteren	zijn:	reflectie	op	ontwikkeling	en	ter	
stimulans	van	formele	trajecten.

3.5 Aanbevelingen voor 
 overheid

•	 Zorg	ervoor	dat	bij	de	verdeling	van	(project)
subsidie	voor	LLO	de	doelgroep	zelfstandigen		
klein	&	uniek	ook	wordt	meegenomen	of	een	
aparte	positie	krijgt.

•	 Zorg	dat	er	één	plek	is	van	waaruit	LLO	wordt	
gestimuleerd	en	gefaciliteerd	voor	deze	doelgroep,	
zoals	mogelijkheden	zichtbaar	maken,	informatie	
verstrekken	over	regelingen,	fondsaanvraag	etc.	

•	 Zorg	bij	het	verdelen	van	de	subsidie	voor	LLO	
dat	ook	deze	doelgroep	kan	meedoen	en	dat	er	
tools	en	activiteiten	ontwikkeld	kunnen	worden	
die	de	ontwikkeling	van	de	specialistisch	vakman	
bevordert	op	het	gebied	van	ondernemerschap,	
vakmanschap	en	innovatie.

•	 Zelfstandige	starters	spreken	hun	ontwikkel-
budget	niet	vanzelf	aan,	je	moet	deze	doelgroep	
naar	de	vouchers	toekrijgen.	Daarom	is	het	
belangrijk	dat	het	onderwijs	haar	studenten	hier	
goed	op	voorbereidt	en	dat	de	overheid	verbinding	
legt	tussen	bestaande	platforms/hotspots	waar	
de	zelfstandigen	hun	community	vinden.	Via	
deze	platforms	bereik	je	de	zelfstandigen	en	
kun	je	ze	informeren,	motiveren	en	faciliteren	
om	gebruik	te	maken	van	de	beschikbare	
ontwikkelmogelijkheden.

•	 Investeer	in	de	ontwikkeling	van	instrumenten		
die	communities	faciliteren.

•	 Zorg	voor	een	onafhankelijke	ontwikkel	coaching	
die	laagdrempelig	voor	de	zelfstandigen	te	
consulteren	is:	als	reflectie	op	ontwikkeling	en		
ter	stimulans	van	formele	trajecten.	

•	 Stimuleer	en	faciliteer	formele	leerroutes	(laag-
drempelig,	flexibel)	voor	werkenden	via	branche-
organisaties	en	betrokken	onderwijsinstellingen.	
Voor	ontwikkeling	en	uitvoering	moet	extra	
budget	zijn.

•	 Zorg	voor	erkenning	van	het	informele	leren,	door	
het	stimuleren	van	meestertitels	en	EVC.	Stel	hier-
voor	budget	beschikbaar.

•	 Zorg	ervoor	dat	deze	doelgroep	kennis	heeft	van	
hun	leerrechten	en	stimuleer	hen	door	te	zorgen	
voor	laagdrempelig	loopbaanadvies.
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HOOFDSTUK 4

ONTWERP PLAN  
VAN AANPAK 

⬛	 Kwalitatief	onderzoek	onder	30	zelfstandige	vakmensen	uit		
verschillende	kleinschalige	specialistische	branches

⬛	 Drijfveren,	belemmeringen	en	oplossingrichtingen	in	beeld
⬛	 Formele	en	informele	leerroutes	onderzoeken	en	met	name	mogelijke		

routes	die	het	formele	en	informele	leren	aan	elkaar	koppelen
⬛	 Ronde	tafel	gesprek	met	vertegenwoordigers	van	verschillende		

betrokken	organisaties	over	de	aanbevelingen	en	prioritering

⬛	 Ontwikkelen	van	een	instrumentarium	LLO	voor	de	brede	doelgroep		
zelfstandigen	klein	&	uniek	(bijvoorbeeld	leercoaching)

⬛	 5	branches	(varieteit)	kiezen	voor	specifieke	ontwikkeling	instrumentarium
⬛	 Ontwikkelen	specifieke	branche-instrumenten
⬛	 Samenwerking	en	commitment	organiseren	rondom	de	gekozen	branches		

tussen	brancheorganisatie,	onderwijsinstelling(en)	en	zelfstandigen

⬛	 Het	ontwikkelde	instrumentarium	inzetten	en	uitvoeren:
	 -	Breed	voor	gehele	doelgroep
	 -	Specifiek	voor	de	5	gekozen	branches
⬛	 Bijvoorbeeld:	
	 -		Opzetten	kennisinfrastructuur	ambachtelijk	meubelmakers
	 -		Meesterschaproute	voor	keramisten
	 -		Alumni	Creatief	Vakman	koppelen	aan	vakman	(pee-to-peer	learning)
	 -		Ontwikkelcoaching	

⬛	 Leren	van	de	pilots	en	bepalen	wat	wel/niet	werkt	door	het	gericht		
onderzoeken	van	de	ervaringen	uit	de	praktijk	van	de	doelgroep

⬛	 Implementatieplan	ontwikkelen	waarin	de	duurzaamheid		
van	de	oplossingsrichtingen	leidend	is:

	 -		Samenwerkingsafspraken	tussen	branche,	onderwijs,	fondsen,	
	 		overheid	en	netwerken	van	zelfstandigen
	 -		Ontwikkelde	instrumenten	beschikbaar

Voor	het	stimuleren	en	faciliteren	van	het	Leven	
Lang	Ontwikkelen	van	de	doelgroep	zelfstandigen	
klein	&	uniek	zou	een	3-jarig	project	uitkomst	
bieden.	Aan	de	hand	van	praktijkgericht	onder-
zoek	kunnen	specifieke	instrumenten	ontwikkeld	
worden	en	pilots	worden	uitgevoerd	en	geëva-
lueerd.	En	tot	slot	kan	een	implementatieplan	
voor	de	toekomst	worden	ontwikkeld.	Dit	geeft	
de	kans	om	de	focus	op	deze	doelgroep	te	leggen	
en	maatwerkoplossingen	te	bieden	die	zorgen	
voor	maatregelen	die	het	LLO	ondersteunen.

FASE	I
onderzoek

FASE	II
ontwikkeling

FASE	III
pilots	uitvoeren

FASE	IV
evalueren

FASE	V
implementeren











 8	maanden

 4	maanden

 12	maanden

 8	maanden

 4	maanden
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Stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap

De	stichting	Klein	en	Uniek	Specialistisch	Vakmanschap	heeft	ten	doel	het	
ondersteunen	van	en	het	vergroten	van	de	maatschappelijke	waardering	voor	
kleinschalig	specialistisch	vakmanschap	en	ondernemerschap.	Zij	tracht	dit	
doel	onder	meer	te	bereiken	door	het	(doen)	organiseren	van	onderzoek	en	
onderwijs,	alsmede	door	het	(doen)	verstrekken	van	financiële	bijdragen	aan	
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stichting.
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