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Ondernemersvaardigheden:  
‘Een kind kan de was doen!’

personal branding

Hoe is dat voor jou als zelfstandig masseur, fysiotherapeut of natuurgeneeskundig therapeut? Is het bij jou ook 
met de paplepel ingegeven en wist je niet beter dan dat je vader of moeder ook nog wel eens ‘s avonds of in de 
weekenden aan het werk was? Het begon voor mij al bij mijn grootouders; beiden een eigen zaak. En ‘Josje’ van 
negen mocht mee eten brengen naar het land waar mijn opa aan het oogsten was. Of met mijn vader langs zijn 
werken in de wegenbouw. Ook waren er nog een aantal politiek actieve ooms en tantes, dus de flyers werden 
samen gevouwen en tijdens campagnetijd mochten we mee in de stoet. Altijd bedrijvigheid en dat je een hand-
je meehielp was dan ook vanzelfsprekend. Later vertaalde dat zich in de vele bijbaantjes, naast mijn studie.  
Van verkoopster en tandartsassistente tot docente en studentassistente. Ik verdiende graag mijn eigen centen 
en van de waardevolle lessen van die verschillende bijbaantjes pluk ik nu nog de vruchten. 

Tips
Mocht je dit nu niet van huis uit hebben meegekregen, dan is er qua ondernemersvaardigheden veel te leren.  
Ik heb een aantal praktische tips geselecteerd uit een infographic van PUMPIC mobile monitoring, die je ook je 
kinderen al kunt aanleren.
•	 	Durf	nieuwsgierig	te	zijn!	Wees	benieuwd	naar	de	veranderende	wereld	en	blijf	je	zelf	een	levenlang	ontwik-

kelen en verbeteren. Start bijvoorbeeld eens een nieuwe hobby.
•	 	Leer	met	tegenslagen	om	te	gaan.	Incasserings-	en	doorzettingsvermogen	zijn	essentieel.	Een	dikke	huid	is	

nu eenmaal nodig in dit (werkende) leven en emoties en gevoelens uiten helpen je weerbaar te worden.
•	 	Waarde	van	hard	werken.	Voor	niks	gaat	de	zon	op,	neem	verantwoordelijkheid	om	zaken	voor	elkaar	te	krijgen.	

Ook op de dagelijkse werkvloer of thuis.
•	 Creativiteit	en	innovatie.	Kijk	vanuit	een	open	mindset	naar	oplossingen	en	blijf	spelen.
•	 	Zelfvertrouwen	en	empathie.	Geloof	in	jezelf,	in	je	ideeën	en	in	je	mogelijkheden.	Support	anderen	om	dat	ook	

te doen. Leef je in en ga positieve verbindingen aan met je collega’s en relaties.
•	 	Optimisme	en	teruggeven.	Optimisme	is	aanstekelijk,	dus	deel	jouw	positieve	verhalen.	Waar	jij	in	gelooft	en	

waar je dankbaar voor bent. Pak daarnaast je sociale verantwoordelijkheid op en geef iets terug aan je omge-
ving. Maak de wereld beter voor iedereen, niet alleen voor jezelf.

Ik weet dus niet beter dan wanneer je iets echt wilt, je de handen uit de mouwen steekt, voorbeeldgedrag toont 
en	ervoor	gaat.	Er	is	ontzettend	veel	mogelijk:	‘een	kind	kan	de	was	doen’!

Bronnen en leesTips
•		PUMPIC	mobile	monitoring;	8	tips	www.pumpic.com	en	voor	de	infographic	
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•		John	Rampton,	www.entrepreneur.com	15	tips	for	instilling	leadership	skills	in	
			children	(2015)

Drs. Jocelyn Rebbens is Personal Branding expert en geeft trainingen, workshops, 
individuele coaching en lezingen aan professionals en ondernemers. In 2012 was zij 
één van de auteurs van Het POWERboek van Kluwer met een bijdrage over  
Personal Branding. Inmiddels is haar eerste online training Personal Branding gereed. 
Neem bij vragen contact op via info@rebbels.com of kijk op www.rebbels.com.

Komende	uit	een	ondernemersfamilie,	een	carrièrepad	

uitsluitend via advies- en trainingsbureaus zonder CAO 

of dertiende maandsalaris en het nodig hebben van een 

flinke dosis vrijheidsgraden maken samen dat het onder-

nemerschap voor mij onontkoombaar was…  Ik wilde niet 

achterom	kijken	en	later	denken:	had	ik	maar!
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