Inspiratieboek voor de
zelfstandige professional

Voorwoord

FEDIPRO richt zich in de eerste
plaats tot onafhankelijke kenniswerkers zoals interimmanagers,
adviseurs, consultants, trainers
en facilitatoren. Dankzij hun expertise en soms jarenlange ervaring bieden ze een onschatbare
toegevoegde waarde voor bedrijven en organisaties. Ze werken
vanuit een zelfstandigenstatuut of
vanuit een managementvennootschap. Daardoor vallen ze noch onder de wettelijke bepalingen voor
werkgevers, noch onder die voor
werknemers. Ze staan zelf in voor
alle mogelijke risico’s van het ondernemerschap, maar zetten zich
vol enthousiasme in om zowel professioneel als maatschappelijk het
verschil te maken.
FEDIPRO wil daarbij als organisatie vooral een faciliterende rol
spelen. Wij willen de verscheidenheid onder IPRO’s versterken, vertrekkend vanuit de gedachte dat je
als zelfstandige professional niet
op een eiland leeft en werkt. Een
volwaardig sociaal economisch
statuut, maar vooral een degelijke professionele omkadering is
hiervoor noodzakelijk. Dat is de

missie en de collectieve ambitie van
FEDIPRO.
Met deze publicatie willen we
IPRO’s informeren en inspireren,
zodat ze zonder zorgen hun job
kunnen uitoefenen. Daarnaast zullen we een reeks masterclasses
en peer2peer ontmoetingen voor
de leden organiseren, waarbij kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling centraal staan. Dankzij de
samenwerking met kennispartners
en businesspartners zijn we bovendien in staat om een brede omkadering te bieden aan onze leden.
Los van de waan van alledag die
IPRO’s wel eens durft te overmannen, willen we pleiten voor een
open en collegiale sfeer, waarbij de
wens om maatschappelijk relevant
te zijn primeert op louter financieel
profijt. Laten we in elk geval de volgende woorden onthouden: “Wat
je doet met je declarabele uren bepaalt je huidig inkomen, wat je doet
met je niet-declarabele uren bepaalt je toekomst.” (David Maister)
Het FEDIPRO-bestuur

Dankzij hun expertise
en engagement
maken zelfstandige
professionals het
verschil.

Lid worden
Colofon
Het gratis basislidmaatschap biedt de volgende voordelen:
yy FEDIPRO Connected: de maandelijkse elektronische newsletter met
informatie die de IPRO aanbelangt, over zijn statuut, de sector (incl.
businessopportuniteiten, services,..).
yy FEDIPRO Essentials: de handige en inspirerende wegwijzer voor de
IPRO.
yy FEDIPRO Support: heb je vragen over je statuut of de dagelijkse
praktijk? Dankzij de kwalitatieve kennispartners van FEDIPRO word
je vanuit FEDIPRO geholpen en/of vlot doorverwezen.
yy FEDIPRO Services: het lidmaatschap geeft toegang tot deelname aan
ledentarief aan events, opleidingen en masterclasses die FEDIPRO
organiseert alsook tot andere dienstverlening die uitgaat van de
kennispartners en businesspartners van FEDIPRO. Dit aanbod wordt
stelselmatig verder uitgewerkt (check de website).
Je kan ook effectief lid worden voor 120 euro/jaar (+btw). Je geniet dan
van bijkomende voordelen:
yy preferente toegang tot de ledendatabank om in contact te komen
met de leden.
yy preferente deelname aan activiteiten en toegang tot services
(voorkeursbehandeling t.o.v. de ‘gratis’ leden).
yy lid zijn van de algemene vergadering van de vzw Fedipro (je kan dus
mee de werking helpen bepalen, je kan bijvoorbeeld ook bestuurder
worden).

FEDIPRO wordt aangestuurd door een Raad van
Bestuur van doorwinterde IPRO’s, bijgestaan
door verenigingsmanagementbureau 2Mpact.

Maatschappelijke zetel
Vzw FEDIPRO
Kapelstraat 45
B-1700 Dilbeek

Secretariaat
Kortrijksesteenweg 1007
9000 Gent
Tel. 09 233 48 66

Redactie
Marc Mestdagh
Josefien D’Haene
Nathanëlla Monsaert
Vormgeving: Nathanëlla Monsaert
www.fedipro.be

(Redactie afgesloten: 10/10/2015. Hoewel deze
publicatie met de grootste zorg werd samengesteld kan FEDIPRO niet verantwoordelijk gesteld
worden voor eventuele tekortkomingen )

Word lid: www.fedipro.be

V.U. Marc Mestdagh
Kortrijksesteenweg 1007, 9000 GENT
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Uitdagingen voor de IPRO

Engagement

Starter

In het bijzonder wil FEDIPRO zich inzetten voor die IPRO's die
dankzij hun specifieke competenties, expertise en engagement, essentiële en beslissingbepalende sleutelfiguren zijn
binnen bedrijven en organisaties (nl. managers, experten, consultants,…). Hierbij wordt geen afbreuk gedaan aan de verschillende stadia die de IPRO doorloopt: van het starten over het
matuur worden tot het beëindigen van de carrière of verderzetten ervan na de ‘pensioengerechtigde’ leeftijd.

IPRO

Bijberoeper Freelancer
Expertise

Als IPRO zal je je ongetwijfeld herkennen in één of
meerdere van deze vragen:
yy Sociaal statuut: ben ik volledig wettelijk in orde, hoe zit het met fiscale
issues, pensioenregeling, enz.?

yy Opdrachten vinden: hoe zorg ik voor
continuïteit in opdrachten en hoe
vind ik kwalitatieve opdrachten?

vorming en nieuwe inzichten om als
professional ‘on top of things’ te blijven?

yy Risico-management: ben ik voldoende verzekerd (bv. gewaarborgd
inkomen,
beroepsaansprakelijkheidsverzekering) en neem ik voldoende voorzorgsmaatregelen?

yy Samenwerken: hoe bouw ik een
kwalitatief netwerk van complementaire ‘partners’ uit om samen
projecten uit te voeren ?

yy Lerend netwerk: ik heb behoefte
aan contacten met collega-IPROs,
om zaken te delen, om van hen te
leren?

yy Samenwerking afsluiten: beschik ik
over een stevig contract om de juridische dienst van een grote onderneming aan te kunnen of heb ik net
een heel flexibele samenwerkingsovereenkomst nodig?

yy Inzicht in de sector: het statuut van
IPRO is nog in volle ontwikkeling en
kent een toenemend belang als volwaardig ‘businessmodel’. Ben ik voldoende op de hoogte ? Denk ik mee
over de toekomst van de IPRO?

yy Eerstelijnshulp: heb ik regelmatig
‘kleine’ praktische vragen over mijn
statuut als IPRO waar ik niet onmiddellijk ergens mee terecht kan ?
yy Praktische organisatie: hoe organiseer ik mijn kantoor, doe ik beroep
op co-workingspaces, kan ik ergens
voordelig materiaal aankopen?

yy Permanente vorming: ondanks de
dagelijks inzet van je expertise, heb
ik ook wel nood aan bijkomende
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Uitdagingen voor de IPRO
The Independent Professional's Value Cycle

Thema’s
Professional

07 | Statuut
09 | Zich organiseren
12 | Kennismanagement

The Professional

Go to market

14 | Businessmodel
18 | Personal Branding
20 | Acquisitie

Go to Market

Added Value

On the Job

22 | Contracteren
24 | Operationeel
25 | Relatiemangament

On the Job

© FEDIPRO 2015 based on the Provacy-model by Marc Mestdagh

Leeswijzer
Deze FEDIPRO Essentials wil je niet alleen informeren maar ook aan het denken
zetten en inspireren. In de toekomst willen we samen met jou en je collega's heel
wat van deze topics verder uitwerken in peer2peer sessies, masterclasses, ...
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Added Value

26 | Engagement
27 | Creatief/innovatief
29 | Community driven

Professional  Statuut
De vijf hoofdredenen voor IPRO’s om zelfstandig te worden

1. Afwijzing van werknemersstatuut: de voordelen en zekerheid van een job als
werknemer wegen voor hen niet op tegen de voordelen als IPRO.
2. Focus op skills als prioriteit: je geeft geen taken meer af aan collega’s, waardoor
je meer met de essentie kan bezig zijn.
3. Drang naar autonomie
4. Natuurlijke evolutie (vb. omdat het in de familie zit of eigen is aan de aard van
het beroep)
5. Financiële redenen
(Bron: Future Working, The Rise of Europe’s Independent Professionals, Patricia Leighton)

Het statuut van IPRO in België

Over het statuut van de IPRO, de onafhankelijke kenniswerker (los van
de vrije beroepers) wordt zo goed als niet vermeld door de Belgische of
Vlaamse overheid.
Officiële overheidsbronnen inzake zelfstandigen:
yy Zelfstandigen in hoofdberoep: bit.ly/1hPEBXa
yy Ondernemingen en zelfstandigen: bit.ly/1FsH2EF
yy Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: bit.ly/1M5kNw9
yy Zelfstandige in bijberoep: bit.ly/1KVWZcI
Bron: bit.ly/1VIAifc

Informatie van Securex inzake ondernemerschap en zelfstandig statuut :
Starten als zelfstandige - Ik groei en word werkgever: bit.ly/1ZD4nQj
Brochure ondernemingsloket: bit.ly/1LtPauQ
Zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds: bit.ly/1k4EVD4

Wat vind je belangrijk in je
werk? Wat zijn jouw
loopbaanankers?

yy Deskundig zijn in een gebied
(technisch-functionele competentie)
yy Managen en beslissingen nemen (algemene management
competentie)
yy De dingen op je eigen manier
willen doen (autonomie)
yy Motivatie om een veilige positie
te realiseren (zekerheid)
yy Nieuwe zaken ontwikkelen en
economisch succes hebben (ondernemingsgerichte creativiteit)
yy Fundamentele waarden kunnen
realiseren (toewijding aan de
zaak/ dienstverlening)
yy De lat hoog leggen voor jezelf
(uitdaging)
yy Loopbaan integreren met persoonlijke behoeften, gezin … (levensstijl)
Bron: Schein, Edgar (1985).
Loopbaan-ankers.
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Professional  Statuut

Wettelijke verplichtingen

Wat moet je zeker op orde hebben voor
je sociaal statuut?
1. Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds. Zij berekenen bijdragen, houden alle gegevens bij om
te zorgen dat rechten op pensioen
en eventuele arbeidsongeschiktheid
gevrijwaard worden.
2. Aansluiting bij een ziekenfonds om
terugbetaling te kunnen krijgen van
je kosten in de gezondheidszorg of
eventuele uitkeringen in geval van
arbeidsongeschiktheid te krijgen.
3. Eventueel aanvullende sociale verzekeringen voor extra bescherming,
onder meer op vlak van de ziekteverzekering en pensioen.
Voorbeelden zijn Income one en two,
VAPZ en Verzekering gewaarborgd inkomen. Meer info bij Securex.
4. Best ook een verzekering voor beroepsaansprakelijkheidsrisico’s en
een verzekering rechtsbijstand.
5. Wil je weten hoeveel sociale bijdragen je moet betalen? Hoeveel
een 'up-grade' van je statuut kost
(optimalistie sociaal statuut)? Hoeveel kinderbijslag je als zelfstandige
ontvangt? Bereken met de Securextools: bit.ly/1Lkl4q8
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There is only one boss. The customer. And he
can fire everybody in the company from the
chairman on down, simply by spending his money
somewhere else.
(Sam Walton)

Zelftest

Er bestaan verschillende tests om
voor jezelf uit te maken wat je sterke en zwakke punten zijn, zowel als
persoon, maar ook als ‘ondernemer’.
Denk maar aan tests die HR-dienstverleners gebruiken:
yy
yy
yy
yy
yy

360° assessment
Belastbaarheidsonderzoek
Persoonlijke SWOT
Werkwaardentest
Drijfverentest

Een professional

yy Beschikt over gespecialiseerde
kennis
yy Hanteert professionele
standaarden
yy Heeft een sterke beroepsethiek
yy Streeft naar autonomie
yy Heeft behoefte aan identificatie
yy Is gedreven en geëngageerd
Bron: M. Weggeman

Professional  Zich organiseren

Professional is not a title you claim for yourself, it’s an
adjective you hope other people will apply to you.
You have to earn it.
(Julie MacDonald O’Leary)

Communicatiemiddelen en social media

yy LinkedIn: het professionele netwerk bij uitstek (www.linkedin.com)
yy Twitter: zowel voor professioneel als professioneel gebruik
(www.twitter.com)
yy Facebook: minder professioneel, meer privé (www.facebook.com)
yy Slideshare: interessante info via powerpoints delen met je netwerk
(www.slideshare.net)
yy Youtube: heeft ‘zakelijke’ kanalen met filmpjes (www.youtube.com)
yy Pinterest, Flickr: foto’s (www.pinterest.com, www.flickr.com)

Twitter

yy Verken Twitter, zoek je doelpubliek, evalueer wie je volgt, retweets, …
yy Zorg voor een korte,
prikkelende bio
yy Volg en volg terug als mensen
jou volgen
yy Leer uit hashtags #
yy Link naar je website

Prioriteitenmatrix
Dringend

Niet dringend

Belangrijk

1

2

Niet belangrijk

3

4

Bron: Eisenhower
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Professional  Zich organiseren

Vind je weg op het internet

Enkele zoektips:
yy Inurl: Als je inurl: in je zoekopdracht plaatst, zal Google je enkel de resultaten tonen met het
gezochte woord in de URL.
yy Door link: zoekwoord in te geven kan je nagaan welke sites
een link hebben naar de betreffende website of webpagina.
yy Hou er rekening mee dat je andere resultaten krijgt naargelang je op google.be, google.
com, google.fr, … zoekt.
yy Zet je een zoekvraag “tussen
aanhalingstekens”, dan zoekt
Google op het web naar pagina’s
waarop exact deze woordcombinatie voorkomt.
Het belang van de registratie van de domeinnaam wordt
vaak onderschat. Via de website
www.dnsbelgium.be kan worden
nagegaan of een bepaalde domeinnaam nog beschikbaar is. Indien
dat het geval is, kan deze op uw
naam geregistreerd worden. Op die
manier krijgt u een gebruiksrecht
op die domeinnaam voor een bepaalde periode.

What do you need to start a business? Three simple
things: know your product better than anyone. Know
your customer, and have a burning desire to succeed.
(Dave Thomas)

Wijziging berekening sociale bijdragen per 1/1/2015

De bijdragen van een bepaald bijdragejaar worden nu berekend op basis van
de beroepsinkomsten als zelfstandige van datzelfde jaar (op enkele uitzonderingen na). Vroeger gebeurde dit op basis van de inkomsten van het derde jaar
voorafgaand aan het jaar waarvoor ze verschuldigd waren.
yy Meer info op: bit.ly/1Ndngn8
yy Lex4you - rubriek hervorming sociale bijdragen: bit.ly/1LNTreH
yy De hervorming sociale bijdragen uitgelegd op Youtube: bit.ly/1OBxPkz

Securex, dé vertrouwenspartner
van zelfstandigen,KMO's en grote
ondernemingen voor een globale en
geïntegreerde HR aanpak.
www.securex.be
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Professional  Zich organiseren

Wat wil je als dienstverlening?
Vlug, goed of goedkoop?
Kies er twee uit!

Subsidies

Als ondernemer kan je genieten van subsidies voor opleidingen, maar ook voor
strategisch advies. Die zijn er zowel in het Vlaamse als Brusselse gewest.
Je vindt ze hier:
yy Vlaanderen: www.agentschapondernemen.be
yy Brussel : www.premieskmo.be, www.ecosubsibru.be
yy IWT : www.iwt.be/subsidies
yy EU : ec.europa.eu/easme/en#pillar-smesupport

Tips voor LinkedIn

Zorg voor een volledig profiel
(ervaring, diploma’s, skills en endorsements, talen, professionele
foto)
Geef wat meer uitleg over jezelf
en je carrière in de ‘summary’,
Maak er een verhaal van
Gebruik trefwoorden op je profiel
waarop je gevonden wilt worden
Post artikels
Kijk naar wie naar jou kijkt
Sluit aan bij groepen
Zorg dat geïnteresseerden je
gemakkelijk kunnen bereiken door
volledige contactgegevens
FEDIPRO op LinkedIn:
bit.ly/1g5lSpn

Voordelen van co-working
spaces en flexdesks:

Gemakkelijk netwerken, skills en
kennis uitwisselen, samenwerkingszin behouden en autonomie en collaboratie combineren.
Co-working spaces worden bovendien vaak als talent pool gezien.
www.coworkingbelgium.be

Prestatieopvolgingssysteem
Info via teamleader
FEDIPRO-leden krijgen 10% korting
op de eerste jaarlicentie.
Pakket: www.teamleader.be
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Professional  Kennismanagement

- Focus op vele kennisgebieden
Omnivoor

Geen onderscheidende
kennis

- Focus op enkele kennisgebieden

Onderscheidende
kennis
- Focus op één kennisgebied

Geen
onderscheidende
kennis
Verbreden
Te generalistisch

Belang van kennismanagement

- Geen aandacht voor
kennisdifferentiatie
Verdiepen
Te specialistisch

Kennis was tot voor kort het belangrijkste ‘kapitaal’ van de kenniswerker en was
wat hem onderscheidde van de klant. De kennisassymetrie vormde de basis van
het consultancy-businessmodel. Kennis is tegenwoordig makkelijker toegankelijk en iedere kenniswerker schoolt zichzelf constant bij. Beschikken over kennis is
daardoor niet langer het unieke onderscheidende element (USP) van de professional. De uitdaging is het kennisniveau op peil houden, maar ook het op een efficiënte
en effectieve manier inzetten van kennis en zo een kennisvoorsprong te behouden.
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Hoe kennisvoorsprong
opbouwen ?

1. Beschrijf je kennispositie: de
kennisgebieden (vakkennis, organisatiekennis,
klantkennis,
marktkennis, omgevingskennis),
de verpakkingslagen (reputatie en
status, dienstverlening, persoonlijke belichaming, kennis) en serviceconcepten
2. Analyse en stappenplan: gevoeligheidsanalyse kennisconcurrentie,
omgevings- en concurrentieanalyse, fitbepaling kennisinfrastructuur, diagnose
3. Bepaal je kennisstrategie: amorf,
defensief, vakgericht, bedrijfsgericht, innovatief, co-creatief
4. Differentieer jezelf: zorg dat je
genoeg generalistische kennis
hebt, maar ook specialiseert in bepaalde topics

Professional  Kennismanagement

We kunnen kennis zien als een netwerk waarbij ieder feitje
een knooppunt is. Kennis neemt daarin niet alleen toe als er
meer knooppunten zijn, maar ook en zelfs sneller als het aantal
verbanden en de sterkte van de verbanden tussen knooppunten
wordt verhoogd. Met name door die verbanden krijgt kennis
waarde.
(Sander Klous)

Levenslang leren

Heel wat beroepen kennen een formele regeling inzake permanente vorming. In
veel gevallen is het aantal uren of punten wettelijk vastgelegd (bv. advocaten, milieucoördinatoren, accountants,…).
Specifiek voor de IPRO is er op vandaag nog niks geregeld, met uitzondering van
mogelijke sectorale verplichtingen. Het onderschrijven van de FEDIPRO gedragscode impliceert indirect ook een engagement van de IPRO om aandacht te hebben
voor levenslang leren en het op peil houden van de kennis.

Inzetten van kennis in de
praktijk

yy Deel je kennis in een
presentatie
yy Beperk de hoeveelheid informatie per slide
yy Pas je aan je publiek aan
yy Betrek je publiek
yy Vertel een verhaal
yy Maak het visueel, kies je afbeeldingen met zorg
Gratis fotowebsites:
www.dreamstime.com
www.flickr.com
www.foter.com
www.morguefile.com

“Als we kennis niet kunnen omzetten in waarde is deze letterlijk waardeloos. Een van de paradoxen in de kennismaatschappij lijkt te zijn dat
kennis de bron van waarde is én dat vrijwel alle kennis gratis beschikbaar is. Dit lijkt een paradox maar is het niet. Ten eerste is de vrij beschikbare kennis een vorm van expliciete kennis die minder waardevol is
(impliciete kennis kan niet, of in ieder geval niet eenvoudig, via elektronische media worden gedeeld). Ten tweede is juist de waardevolste kennis
niet beschikbaar (anders is de investering van waarde in kennis immers
niet nodig).”

“Niet het behoud en de
opstapeling van kennis
bepalen je waarde, maar
juist de mate waarin en de
snelheid waarmee je deze
kennis deelt en verrijkt.”

(Gerald Alders)

(M. Lanting)
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Go To Market  Businessmodel
Heb jij een businessplan?

Door je missie, visie en strategie neer te schrijven, denk je na over hoe je jezelf als
professional wil positioneren.
yy Missie = Waar geloof je in? Wat wil je bijdragen aan de maatschappij en de
economie? En vooral: wat wil je je klanten bieden?
yy Visie = Waar zie je jezelf over 5 jaar?
yy Strategie = Op welke manier ga je je visie realiseren?
Je missie zal jarenlang dezelfde blijven, je strategie is onderhevig aan economische
en maatschappelijke veranderingen waarop je het best inspeelt. Herbekijk daarom
elk jaar je plan en pas het eventueel aan.

Bevat jouw marketingplan …?

1. Persoons- en bedrijfsgegevens
2. Ondernemingsidee: korte beschrijving, noden en wensen, haalbaarheid
3. Marktanalyse: klanten, geografisch, socio-economisch, leveranciers,
concurrenten …
4. Strategie
5. Marketingplan: product, huisstijl, prijs, plaats, dienstverlening, communicatie …
6. Financieel plan: haalbaarheid, investeringsplan…
Begeleiding door een Securex Starter Coach: bit.ly/1GdbKrg

Het Business Model
Canvas

Kopieer het canvas op groot formaat.
Hang de poster aan de muur. Schets
je businessmodel.
Download werkblad:
bit.ly/1bh01WV
Bron: Osterwalder
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De ondernemende
professional

De professional moet niet enkel
professioneel zijn, maar ook ondernemend. Bezit jij deze eigenschappen?
1. Bovenvakinhoudelijke
competenties
2. Klant- en branchegericht
3. Personal branding
4. Commerciële affiniteit
5. Rol- en stijlflexibiliteit
Bron: F. Kwakman

Go To Market  Businessmodel
7 redenen om een IPRO in te huren

1. Direct inzetbaar - Een nieuwe werkkracht moet je opleiden en inwerken. Een
IPRO brengt overigens niet enkel kennis mee, maar ook zijn netwerk.
2. Werkt effectief en efficiënt - Je steunt op jarenlange ervaring en je hebt voor
gelijkaardige uitdagingen gestaan bij andere opdrachtgevers.
3. Interne kennisopbouw - Je opdrachtgever zal veel van je leren.
4. Vlotte exit - Mocht door bepaalde omstandigheden de samenwerking niet verlopen zoals verwacht dan is een ‘vlotte’ exit mogelijk. Je bouwt bij de opdrachtgever geen aansprakelijkheden op.

Erkenning als opleider of
adviseur

Is het voor jou zinvol om erkend te
worden als opleider of adviseur?
Met een erkenning kunnen je klanten via de kmo-portefeuille subsidies ontvangen.
Meer info:
www.kmo-portefeuille.be

5. Netwerk - Je brengt niet alleen veel expertise in huis, maar ook een breed netwerk dankzij je jarenlange inzet bij tal van opdrachtgevers. Je nieuwe klanten
profiteren hiervan mee.
6. Goedkoop - Je werkt niet onder je prijs, maar door de lagere overhead kun je er
voor zorgen dat je klant kosten bespaart.
7. Sterke loyauteit - Elk project is een visitekaartje waarmee je jouw toekomst
uitstippelt. En dat lukt enkel als de klant tevreden is en het project succesvol.

Wij bieden je een totaaloplossing
voor uw accountancy, audit en
fiscaal-juridische uitdagingen.
www.moorestephens.be

Hoe zal het werken evolueren?

Welke rol speel jij in de veranderende
werkomgeving? Dit framework geeft
een totaalbeeld over het werken in de
toekomst.

Bron: futureexploration.net/future-of-work
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Go To Market  Businessmodel
Sioo Business Model Mixer

Naar een radicale verandering voor de consultancybusiness volgens het businessmodel van Johnson.
Value Proposition

		
Tijd-tot-waarde
Instant consulting
			
Verdeling risico’s
Risk based consulting
			
Mate van specialisatie
Hyperspecialisatie: specialisatie op segment en dienst
Profit formula

			
Waardecreatie
Shared value
				
Verdienmodel
Recurring revenues; multiple revenu streams
Kostenmodel

Hoge sunk costs, lage vaste kosten

				

Vermijd Pigeon holing

Vermijd de neiging om problemen
van klanten te definiëren in termen
van oplossingen die je kan bieden.
Zet de klant en de klantvraag centraal.

Process

			
Marktontwikkeling
Creëren klant
			
Interactie met klant
Virtual consulting
Rol

Mede ondernemen/meewerken

					
Resources

Netwerkvorming
Collaborative consulting
			
Kennis

In co-creatie met netwerk kennis creëren en innoveren

				
Bron: sioo.nl

Groeimatrix van Ansoff

Hoe kan jij je dienstenaanbod
verruimen of veranderen?
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Bestaande proposities

Nieuwe proposities

Huidige marktsegement(en)

1. Marktintensivering

3. Product- en
dienstontwikkelling

Nieuwe marktsegementen

2. Marktontwikkeling

4. Diversificatie

Go To Market  Businessmodel
Je relatie met de klant

Je begeleidt klanten in hun denkproces of projectontwikkeling. Hierbij kan je verschillende rollen aannemen of in een bepaalde rol geduwd worden:

Welk verdienmodel
hanteer jij?

1. Uurtje-factuurtje - Klassieke
‘adviseurs/consultancy’- aanpak
maar soms lastig: hoe beter je
wordt, hoe minder tijd het vergt
om een job te doen.
2. Fixed-price – Vooraf afspreken
wat het zal kosten, soms vervelend onderweg.
3. Commissie op verkoop van
dienst/product.
4. Resultaatmodel - Eventueel
no cure no pay, met hoge return
indien succesvol.
5. Gratis - Maar indirect inkomsten via andere kanalen (bv.
advertenties).
6. Freemium - Basisdienst is gratis, upgrade met meer functionaliteit is niet gratis.
7. …

yy
yy
yy
yy

De expert
De regisseur
De ontwikkelaar
De uitvoerder

Daarom is het belangrijk dat je:
yy
yy
yy
yy
yy

Een relatie opbouwt met je klant en zijn vertrouwen wint.
Betrokkenheid creëert.
De inhoud verheldert.
Nagaat hoe je een vraag aanpakt.
Eventuele weerstand begrijpt.

IPRO interim managers of project managers passen hun kennis en skills rechtstreeks bij de klant toe. Je neemt zelf de zaken in handen en draagt dus de verantwoordelijkheid voor een bepaald project. Je zorgt er voor dat jouw aanbevelingen
in de praktijk werken. Die rol brengt bijkomende risico’s met zich mee. Bespreek
daarom vooraf tot waar je verantwoordelijkheid loopt.
Kennisinzet

Klantnabijheid

Expert

Ontwikkelaar
Regisseur

Verantwoordelijkheid uitvoering
Bron: F. Kwakman, Rollen van de adviseur
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Go To Market  Personal Branding

Een expert is iemand die van weinig veel weet en
toenemend meer wil weten over minder totdat hij
alles weet over niks.

4 strategieën om opdrachten
te krijgen
1. Overtref de verwachtingen in
lopende opdrachten
2. Onderhoud gericht relaties
3. Werf nieuwe klanten
4. Ontwikkel nieuwe concepten en
diensten
Bron: Kwakman en Burgers

Personal Branding

yy Geeft focus aan je professionele ontwikkeling.
yy Vertelt wie je bent, wat je anders doet en beïnvloedt daarmee hoe anderen
over je denken.
yy Voorkomt dat je een grijze muis wordt, maar dat je je net duidelijk profileert.
yy Maakt klanten het makkelijker om zich te identificeren met jou als persoon.
yy Maakt klanten duidelijk wat ze van jou kunnen verwachten.
yy Vergroot de kans dat anderen jou herinneren.

Vertrouwen
zeer hoog

Eigen ervaring van klanten
Ambassadeurs (klanten)
Onafhankelijke bronnen
Media: brochures, mails,...

Vertrouwen
zeer laag

18 Fedipro Essentials

Eigen verkoopsinspanningen
en -presentaties

Een eigen smoel hebben betekent
ook een Unique Promise of Value:

De unieke boodschap die
mensen definitief over
de streep trekt om je te
vertrouwen en zo helpt je
doelstelling te bereiken.

Hoe bouw je vertrouwen op?

Om klanten aan je te binden en nieuwe klanten te werven
moet je vertrouwen zien te krijgen. Daarbij staan je veel mogelijkheden ter beschikking. De marketingpiramide schetst
de belangrijkste mogelijkheden. Aan de oppervlakte van elk
vlak valt af te lezen hoeveel tijd, geld en moeite er als regel
in wordt geïnvesteerd. De bovenste categorieën hebben het
meeste effect als het gaat om het krijgen van vertrouwen, de
onderste middelen het minst.

Go To Market  Personal Branding
Stel een marketingplan op

Met een marketingplan zet je je product of dienst goed in de markt. Een plan helpt
je om concreet je strategie en de nodige acties uit te tekenen.
1. Bepaal de doelgroep
Wie koopt jouw producten of vraagt naar je diensten? Breng je (potentiële) klanten
in kaart met een klantenanalyse. Stel hierbij volgende vijf vragen:
yy
yy
yy
yy

Wat zijn de algemene kenmerken van mijn klanten?
Wie zijn mijn potentiële klanten?
Welke behoeften heeft mijn (potentiële) klant?
Hoe waarderen bestaande klanten mijn product en de daarbij horende dienstverlening?
yy Hoe trouw zijn klanten aan mijn product? Wat zijn de oorzaken van verloop in
mijn bestaande klantenkring?

Beveel jij me aan?

‘Zou jij me aanbevelen aan anderen?’ Dat is de enige vraag die je
aan je opdrachtgevers moet stellen. Met de Net Promotor Score
(NPS) geven zij jouw werk een score op 10. Het is een harde evaluatie,
maar het is wel wat je moet weten.

2. Ken je concurrentie
Analyseer de website, social media, … van je concurrenten en ontdek hun sterktes
en zwaktes. Speel hierop in. Dat is dan jouw unique selling proposition.
3. Maak een SWOT-Analyse
Met een analyse van je sterke en zwakke punten, maak je concreet of je nieuwe
producten of diensten de potentie hebben om de markt te veroveren.
Een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats) beantwoord
vragen zoals: ‘Waarin ben ik goed en slecht?’ en ‘Wat zijn mijn eventuele kansen en
bedreigingen?’. Op basis van de analyse kun je je doelen bepalen.
4. Kijk naar het afgelopen jaar
Waar heb je het meeste omzet uit gehaald en waaruit minder? Hoe komt dat? Door
hier meer inzicht in te krijgen, weet je waar kansen en bedreigingen liggen.
5. Bepaal je marketingbudget en stippel een tijdslijn uit
Verspreid je uitgaven over het jaar, zodat je altijd zichtbaar blijft voor klanten.

Marketingbureau, gespecialiseerd
in het schrijven van een concreet
marketingplan.
www.desmyttere.be

Bron: Desmyttere
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Go To Market  Acquisitie

Blijf ook uw netwerk onderhouden als u het druk hebt met het uitvoeren van opdrachten. Netwerken is een continu proces. Het in
contact komen met potentiële klanten is als regeren: vooruitzien.
Als u op de dag nadat uw opdracht is opgeleverd eerst weer op
zoek moet naar een nieuwe opdracht bent u veel te laat. Denk dus
vooruit en onderhoud uw netwerk.
(Johan Marrik)

Wat heb je nodig om
klanten te werven?

Netwerkplatformen
(freelancewebsites)
yy
yy
yy
yy
yy
yy

www.freelancebureau.be
www.ikbeneenfreelancer.com
www.opdrachten.be
www.freelancenetwork.be
www.freelancer.be
www.interimmanagement-projects.com
yy www.zelba.be
yy www.gofreelance.be
yy www.freelance.be
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yy Elevator pitch: Zeg in één zin wie
je bent, wat je doet en waar je
voor staat
yy Huisstijl: Logo, briefhoofd,
email-handtekening
yy Cv: Maximaal 2 A4, up to date met
focus op je USP
yy Website of blog met unieke domeinnaam
yy Business cards
yy Folder: Vermeld niet enkel wat je
doet, maar ook hoe je werkt en
voor wie je al gewerkt hebt
yy LinkedIn-profiel
yy Twitter-account
yy Referenties: Vraag klanten om
een testimonial
yy Offertemodel

Acquisitieproces

Heb je al over de volgende onderdelen in het acquisitieproces nagedacht?
Hoe ga ik mijn diensten actief
pitchen naar klanten?
Hoe leg ik een database aan
van potentiële klanten en hoe
screen ik ze?
Hoe presenteer ik mezelf authentiek zodat er een vertrouwensrelatie opgebouwd wordt?
Verwacht ik een vlugge ja/nee
of is er een verkenningsfase
waarbij share and care belangrijk is?
Kan ik makkelijk inzicht krijgen
in het aan- of inkoopproces bij
de klanten?
Weet ik om te gaan met emotionele of praktische barrières bij
de klant?
Kan ik makkelijk mijn USP en
toegevoegde waarde aantonen?
Heb ik overtuigende ‘credentials’?
Heb ik partners nodig en heb
ik goede afspraken met hen
gemaakt?
Hoe evalueer ik mijn inspanningen, welke targets zet ik voorop,
hoe stuur ik mijn aanpak bij?

Go To Market  Acquisitie
Screen je opdrachtgever

Welke bronnen raadpleeg jij om potentiële klanten beter te kennen?
yy Website: welke indruk geeft die
je, kan je nagaan wie de klanten
zijn en ook wie de andere leveranciers zijn?
yy Jaarboek: wie zijn de klanten van je klant? Wie zijn hun
stakeholders? In welke sectoren
zijn ze actief? En welke trends
spelen er zich af?
Websites met nuttige
bedrijfsinformatie:
yy Balanscentrale van de Nationale
Bank van België - www.nbb.be
yy Kruispuntbank van Ondernemingen KBO – economie.fgov.
be/nl
yy Handelsinformatiekantoor
Graydon: graydon.be
yy Finactum: www.finactum.be

S.C.O.T.S.M.A.N.

Een nieuwe opdracht? Bij elke potentiële klant is het goed om volgende 8 vragen af te checken voor
je met hem in zee gaat. Reageer je
op minstens 5 positief, ga er dan
voor.
1. Solution
Kan je de opdracht aan?
2. Competition
Ken jij je concurrenten?
3. Originality
Bied jij iets uniek aan?
4. Timescales
Is de timing haalbaar?
5. Size
Beschik je over voldoende
middelen?
6. Money
Past je voorstel binnen het budget en maak je nog winst?
7. Authority
Zit de decisionmaker voor jou?
8. Need
Heb je alle noden van de klant in
kaart gebracht?

Het leveren van
antwoorden laten we
steeds meer aan de
computer over, het
stellen van de juiste
vragen blijft echter
voorbehouden aan
mensen.
(M. Wielaard)

Valkuilen tijdens acquisitie
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Te veel adviseur, te weinig ondernemer
In één gesprek alles willen weten
Te vroeg oplossingen presenteren
Onnodig blijven inventariseren
Te snel een aanpak kiezen
Te laat toegevoegde waarde presenteren
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On The Job  Contracteren

Contractonderhandeling

yy Weet wat je wil voor je gaat onderhandelen.
yy Besef wat jouw sterkte/macht
is voor je binnengaat.
yy Wees zeker dat jouw doelstelling realistisch is.
yy Probeer compromissen te sluiten waar jullie zich beiden kunnen in vinden.
yy Hou altijd het groter geheel in
je achterhoofd, val niet over details.
yy Wees je bewust van cultuurverschillen
yy Beslis niets overhaast.
yy Hou de dialoog humaan, respectvol en eerlijk.
yy Wees bereid om de onderhandelingstafel te verlaten als schade
dreigt voor je zaak.
yy Neem het niet persoonlijk als de
onderhandeling mislukt.
yy Weet vooraf welke punten voor
jou essentieel zijn en op welke
punten er wat jou betreft ruimte
is voor toegevingen.
yy Wees redelijk, maar geef niet te
snel toe. De tegenpartij speelt
het spel vaak hard en verwacht
tegengas van jouw kant.

Aandachtspunten in een
contract

yy Geschreven en ondertekend door
bevoegde personen
yy Regeling i.v.m. ‘Intellectual Property’
van je dienstverlening
yy Exclusiviteiten, beperkingen (Nietconcurrentiebeding)
yy Termijnen: uitvoering, looptijd contract
yy Beëindigings- en verbrekingsclausules
yy Tarieven (fees, onkosten, indexering,… ruimte voor ‘meerwerk’)
yy Duidelijke betalingsvoorwaarden of
betalingsafspraken: wanneer wordt
je factuur betaald en wat bij laattijdige betaling?
yy Onderaanneming: mag je zelf delen
van de opdracht uitbesteden aan
specialisten?
yy Plaats van uitvoering van de opdracht (werk op afstand of on premises, afwezigheden en vakantie,
beschikbaarheid …)
yy Aansprakelijkheid voor schade door
fouten: zorg dat je ingedekt bent
met schadebeperkende clausules
en/of zorg voor goede verzekering

De psychologische kant
Duidelijke afspraken

yy Is de samenwerking symmetrisch. Is het voldoende duidelijk dat beide partijen moeten
meewerken en wat ze verwacht
worden te doen? (cf. Fifty-Fifty
concept van Peter Block)
yy Is er vrijwilligheid bij beide partijen om samen te werken?
yy Worden zaken gevraagd die onmogelijk zijn of beloof je zaken
die onmogelijk zijn?
yy Is het op te leveren resultaat
duidelijk geformuleerd zodat er
een correcte aftoetsing kan gebeuren (bv. in functie van oplevering)?

Een boutique law firm met een hart
voor communicatie en technologie, specialist in Media IP/IT, reclamerecht, e-commerce, vennootschapsrecht, fiscaal recht.
www.siriuslegal.be
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On The Job  Contracteren

Contractuele clausules
rond aansprakelijkheid en
verzekering
10 Elementen van ‘Goed
Opdrachtgeverschap’
Ga op zoek naar opdrachtgevers
die een comfortabele professionele omkadering bieden, en aandacht
hebben voor de volgende zaken:
1. Goede resourceplanning
2. Goede ‘employer branding’ van
je organisatie
3. Goed selectie-interview
4. Heldere opdrachtformulering,
geformuleerd in output termen
5. Een goede ‘onboarding’
procedure
6. Persoonlijke aandacht voor de
interimmer
7. Betrekken van externen bij
opleidingsprogramma’s
8. Variabele beloning
9. Exitmanagement
10. Alumni beleid voor externen

yy Ken je contractuele risico’ en ga er
bewust mee om
yy Stem je risico- en verzekeringbeheer
af op je echte risico’s
yy Overweeg eigen leveringsvoorwaarden met beperking van je aansprakelijkheid tot je verzekering
yy Lees altijd tot in detail de aankoopvoorwaarden van je klant
yy De laatste geldig verklaarde voorwaarden zullen van toepassing zijn
yy Contractuele uitbreiding van aansprakelijkheid boven de normale
wettelijke aansprakelijkheid zal niet
verzekerd worden
yy Volledige vrijwaring van je klant vereist ingrepen in je eigen aansprakelijkheidsverzekering
yy Afstand van verhaal kan de rechten
van je eigen verzekeraars inperken
yy Overleg steeds met je eigen verzekeraar indien je afwijkende contractuele clausules ondertekent
yy Indien je twijfelt vraag dan altijd raad
aan specialisten
yy Via deze link vind je een uitgebreide
documentatie over deze problematiek.
Uitgebreide documentatie over deze
problematiek vind je op bit.ly/1VSvodN

Your reputation is more
important than your
paycheck, and your
integrity is worth more
than your career.
(Ryan Freitas)

GROUPCASIER adviseert ondernemers over geïntegreerd risico- en
verzekeringbeheer. Maatwerk inzake ( beroeps ) aansprakelijkheid
behoort tot onze topspecialiteiten.
www.groupcasier.eu
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On The Job  Operationeel

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Hoe aan de slag gaan?

Via interim managementbureaus & projectsourcingbedrijven
Via klassieke jobsites & bureaus die instaan voor selectie en werving
Via internetplatformen
Via gespecialiseerde bureaus
Via netwerken van IPRO’s
Via informele netwerken of clubs
Via initiatieven van beroepsverenigingen en sectororganisaties

Lees meer op bit.ly/1EUIR2i

Operationele weerstand

yy Je werkt met mensen door de opdrachtgever aangeduid
Respecteer interne afspraken en overleg hoe je het best ‘toegevoegd’ wordt
aan het bestaande team.
yy De klant zoekt bevestiging in plaats van verandering
Weerstand kan je het best wegnemen door dit als natuurlijk te beschouwen
en vooral niet persoonlijk op te vatten. Door de klant zijn weerstand te laten
uiten en expliciteren kan je dit later omturnen tot wederzijds vertrouwen.

Hanteer een kordate aanpak

yy Baken goed af wat je doet en wat je niet doet. Zorg dat je binnen het afsprakenkader blijft werken.
yy Zorg voor transparantie, bied openheid over resultaten, respecteer de inzet van
anderen.
yy Zet een strakke planning uit inzake projectmanagement.
yy Organiseer sterke communicatie met opdrachtgever en alle betrokkenen (bij
voorkeur proactief informeren en communiceren).
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Aandacht voor de specifieke
context van de klant
yy Zijn er vereisten (en praktische
afspraken) inzake discretie en
confidentialiteit?
yy Welke interne regels worden
gehanteerd om ‘compliant’
te zijn met de zelfopgelegde
organisatiecultuur (bv. kwaliteitszorg)?
yy Zijn er wettelijke procedures die
gevolgd moeten worden inzake
veiligheid (bv. data), welzijn,
milieu …?

On The Job  Relatiemanagement

Checklist relatiemanagement

Tevreden klanten worden niet vanzelf trouwe klanten.
Kies voor belangrijke klanten. Afstoten van niet-belangrijke klanten is soms
moeilijk, maar wel duurzaam op lange termijn.
Aandacht voor de business van jouw klant hebben, creëert vertrouwen.
Jij, als professional, speelt zelf een sleutelrol.

Relatiemanagement is het
opbouwen van een kwantitatief
en kwalitatief portfolio waarbij
we ervan uitgaan dat niet elke
klant dezelfde is en dus ook niet
zo behandeld moet worden.

Belang van goede klantrelatie

yy Strategisch belang – Goed als referentie, versterken je imago, partnership-opportuniteiten, bekendheid bij het netwerk van de klant
yy Professioneel belang – Uitdagend en draagt bij tot jouw ontwikkeling, kwaliteit en waardering van de klant
yy Zakelijk belang - Omzet(potentie), winst, betalingsgedrag

Nieuwe klanten zoeken?

Waarom zoeken we nieuwe klanten, terwijl we weten dat het veel meer voordelen
biedt om bestaande klanten te ‘soigneren’?
Ons jagersinstinct beloont ons meer voor een succesvolle speurtocht naar nieuwe
klanten dan voor de opvolging van bestaande klanten.

Veranderende klantrelatie

yy Klanten ontmoeten elkaar nu
ook online en via social media.
yy Self service, co-creatieve opdrachten, trusted advisor trajecten,…er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk.
yy Soms verlangt de klant 24/7 beschikbaarheid.
yy Remote contact: de afstand tussen leverancier en klant is mogelijk groter en anoniemer.

‘We geven altijd meer liefde en aandacht aan diegenen die we willen
verleiden dan aan degenen met wie we getrouwd zijn’
(Maister)
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Added Value  Engagement
Enerzijds krijg je als professional ruimte om het op je eigen manier te doen, anderzijds ligt er een verplichting het
grotere geheel te dienen.
(M. Ruijters)

Expertise flexibel benutten

By their nature, iPros aren’t the easiest to observe. For many, their work is wrapped in a wider context set by the client organisation hiring them for their expertise.
(…) their work as an independent is barely visible from the outside. So why does it
matter? It matters because their independence allows their specialist skills to be
available more flexibly and adaptively across the economy. (...)
Working on different projects with different clients over time, iPros can earn a living commensurate with their expertise while making their skills more affordable
to potential clients. As technology progresses and the division of labour deepens,
the ability to deploy expert skills flexibly seems likely to be a key success factor for
innovative organisations and advanced economies.
(“Future Working: The Rise Of European’s Independent Professionals” van Professor Patricia Leighton,
IPAG Business School Frankrijk (2014))

The only thing that makes people and organizations great is
their willingness to be not great along the way. The desire to
fail on the way to reaching a bigger goal is the untold secret of
success.
(Seth Godin)
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Van expert naar trusted
advisor

Een sterk engagement verandert de
rol van de adviseur. Dit creëert uiteraard extra verantwoordelijkheden,
maar biedt ook bijzondere voordelen:
1. Geen discussies over fees
2. Geen overhead (projectmanagement)
3. Continuïteit en volume van
opdrachten
4. Sterke referentie (ambassadeursfunctie van de klant)
Bron: Maister

Ethiek

yy Ofwel opgelegd in normen (en
afdwingbaar via controle en
tuchtmaatregelen)
yy Ofwel aandacht voor een zelfcontrole, bijvoorbeeld via een code of
ethics.

Rol van MVO

Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
Hoe kan ik dat in mijn praktijk en
dienstverlening integreren? Aan de
slag met MVO:
bit.ly/1Lk6VJ0
bit.ly/1OyQWtv

Added Value  Creatief/ innovatief
Denk jij innovatiegericht?

Professionele dienstverleners die
willen excelleren, zijn sterk bezig
met de continue innovatie van de
eigen dienstverlening. Jij ook?
yy Investeer je in nieuwe kennis,
competenties en diensten en
betrek je daarbij jouw klanten en
leveranciers door bijvoorbeeld
partnerships waarbij co-creatie
centraal staat?
yy Reflecteer jij over de eigen praktijk: waar ben ik mee bezig, wat
kan ik scherpstellen, vernieuwen?
yy Ben je maatschappijgericht?
Volg je trends op binnen en rond
je sector en analyseer je hoe die
een impact kunnen hebben op
de praktijk?
yy Ben je klantgericht? Weet je er
wat leeft bij je klanten? En kan
jij hierop een antwoord bieden?
yy Ben je ambitieus en durf je experimenteren?
yy Onderhoud je contacten met pioniers? Leer je van hen hoe zij
innoverend zijn?

The entrepreneur always searches for
change, responds to it, and exploits it as
an opportunity.
(Peter Drucker)

4 keer meer thought leadership in consultancy:

1. Doe meer met minder – Ga voor een bondige presentatie van goede ideeën.
2. Benadruk het menselijke – Het gaat niet om organisaties, maar om mensen.
3. Focus op het ‘hoe’ – Zeg niet enkel wat moet veranderen en waarom, maar ook
hoe.
4. Stop er meer denkwerk in – Je eerste oplossing is wellicht ook door anderen
bedacht, denk een stap verder.
Bron: Czerniawski, 2011

Analyseer je product of dienst met de brainstormtechniek
SCHAVEN

“Innovation is change
that unlocks
new value”

yy Substitueren: kan ik de dienst vervangen?
yy Combineren: kan ik een nieuwe combinatie maken?
yy Herschikken: kan ik een andere zinvolle samenstelling, volgorde, samenhang
verzinnen?
yy Aanpassen: kan ik er iets aan veranderen?
yy Vergroten: kan ik het upscalen?
yy Elimineren: kan ik de dienst gedeeltelijk of helemaal weglaten?
yy Nieuw nut: kan ik er een nieuwe bestemming aan geven?

(Jamie Notter, Maddie Grant)

Bron: FlandersDC
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Added Value  Creatief/ innovatief

Trendverkenningen en belangrijke
maatschappelijke
evoluties:

yy ‘Algemene trendverkenning
Wereld/Vlaanderen 2050’
Studie in opdracht van Vlaamse
Regering
bit.ly/1NHuul7
yy De arbeidsmarkt 2020: Welke
rol voor HR-dienstverleners?
Idea Consult in opdracht van
Federgon
bit.ly/1KV8OS5
yy De toekomst is reeds
begonnen…
Idea Consult in opdracht van
Federgon
bit.ly/1PW6BCM

All work and no play doesn’t just make Jill and Jack dull, it
kills the potential of discovery, mastery, and openness to
change and flexibility and it hinders innovation and invention.
(Joline Godfrey)

Duurzame Professionals
Een groene kijk op bijzonder professionalschap
Winst maken is allang niet meer het enige doel. Winst maken moet het gevolg zijn
van een innovatieve bedrijfsvoering. Waarin je mensen centraal zet met een talentbeleid gericht op gelukkig werken en waarin je diensten en producten iets toevoegen aan de maatschappij. Het e-book van HR-specialist Experis legt uit hoe je een
bijzondere professional wordt.
Link pdf: bit.ly/1UZuiN2

Trendwatching in het
algemeen

Well
Defined

Breakthrough Innovation
e.g. Open Innovation
The structure of DNA

Sustaining Innovation
e.g. R&D
The iPod

Not Well
Defined

www.trendwatching.com
www.springwise.com
www.extendlimits.nl
www.trendtablet.com
designmind.frogdesign.com
www.psfk.com
www.wfs.org
www.ted.com

Problem Definition

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Innovation Matrix

Basic Research
e.g. IBM Labs
Quantum Teleportation

Disruptive Innovation
e.g. VC Model
Netflix

Not Well Defined

Well Defined

Domain Definition
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Added Value  Comunity Driven
Professional ben je niet
alleen
3 redenen om samen te werken met andere professionals

yy Professionele ontwikkeling: uitwisseling van kennis, ervaring, ideeën en
inspiratie
yy Persoonlijke voldoening: contacten met collega’s, groter netwerk, …
yy Financiële efficiëntie: efficiëntere werkwijze, groepsaankopen, meer en grotere
opdrachten binnenhalen, back up bij vakantie of ziekte, …

Collectieve ambitie creëren

Ga je samenwerken met een collega, waak er dan over dat het partnerschap
goed uitgebalanceerd is. Volgende zaken kunnen nefast zijn voor je succes:
yy Gebrek aan vertrouwen onder mekaar leidt tot onnodige spanningen.
yy Angst voor conflicten zorgt ervoor dat je zaken uit de weg gaat.
yy Weinig betrokkenheid kan leiden tot lage kwaliteit en afwentelen van
verantwoordelijkheid.
yy De resultaten waar je naartoe werkt, moeten ‘gemeenschappelijke’
resultaten zijn.

Sterk merk als community

Je community of netwerk profileren als een sterk merk is belangrijk voor de professional want het:
yy Biedt betrokkenen houvast – iedereen weet waar ze staan en samen voor gaan.
yy Zorgt voor waardeverbinding – de klassieke samenwerking is dikwijls op de harde kant georiënteerd (contracten, targets,..). Het merk gaat over waarden, normen en drijfveren.
yy Verbindt het denken en doen voor alle professionals die deel uitmaken van de
community.

De ontwikkeling van een professionele gemeenschap die verantwoordelijk is voor het begeleiden
en monitoren van kwaliteit, zowel
in de praktijk als in de initiële opleiding. Dat is volgens Gardner en
Schulman een belangrijk kenmerk
en opdracht van de professional.

Groups tolerate governance,
which is by definition a
set of restrictions, only
after enough value has
accumulated to make the
burden worthwile.
(Clay Shirky, Cognitive Surplus)

Maak deel uit van een
community

Je kan lid worden van een breed
spectrum van community’s: een
beroepsvereniging of sectororganisatie, een ledenorganisatie,
een informele businessclub of een
netwerkorganisatie. Haal meer uit
je lidmaatschap. Download Gratis
Whitepaper met 100 tips 'What's
in it for me!' www.wiifm.be

Fedipro Essentials 29

Added Value  Comunity Driven

Netwerken: 7 tips

1. Zoek mensen op die je niet kent.
2. Zoek naar gemeenschappelijke
interesses bij je gesprekspartner
en praat niet alleen over je werk.
3. Bereid je voor op de vraag ‘wat
doe je?’ maar stel zelf die vraag
niet meteen. Bedenk een originelere pickup line.
4. Nodig je gesprekspartner uit
voor een kop koffie of lunch.
5. Namedropping creëert minder
autoriteit dan gedacht.
6. Versterk je offline contacten online en omgekeerd.
7. Bedenk wat jij te bieden hebt
aan de ander: informatie, advies,
tips of een contact.

Door uw kennisstrategie te expliciteren zullen uw betere klanten en relaties dit ook interessant vinden en u met raad en daad
bijstaan. De samenwerkingsrelatie wordt verdiept en het type
opdrachten dat u mag uitvoeren zal als het ware vanzelf richting
de realisatie van uw kennisstrategie wijzen omdat klanten en
relaties u kunnen helpen zoeken naar geschikte kansen.
(Marcel ’t Hart)

Empowerment

Empowerment is een vorm van samenwerken en leiding geven/ontvangen op basis
van zelfsturing en de wil om verantwoordelijkheid op te nemen. De organisatiestructuur wordt geminimaliseerd. Autonomie en samenwerking (bv. gezamenlijke
doelen nastreven) gaan hand in hand. De medewerkers bepalen zelf hoe ze de dingen aanpakken.
Bron: Blanchard 2000

Je kunt zelfstandige
worden door je los te
maken van je baas, maar
je kunt het alleen blijven
door je te verbinden met
anderen.
(K. Smouter)
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Aandacht voor samenwerken onder professionals als
‘ondernemers’
Delen

Verbeteren

Bron: Juriens 2009

Functioneel
samenwerken

Ondernemend
samenwerken

Transactioneel
samenwerken

Verkennend
samenwerken
Uitwisselen

Vernieuwen

Gedragscode
Een lid van FEDIPRO verklaart de bepalingen van deze
gedragscode na te leven:

yy Ik heb kennis van de toepasselijke wetgeving inzake beroeps- en
handelspraktijken en ondernemen
in brede zin en ik ben in regel met
de wettelijke bepalingen inzake het
statuut van zelfstandige, zowel op
juridisch, sociaal als fiscaal vlak.
yy Ik heb de nodige maatregelen genomen om de kwaliteit en continuïteit
van mijn dienstverlening te garanderen.
yy Ik ben transparant over het aanbod
en de kostprijs van mijn diensten.
Ik beperk me tot opdrachten die
binnen de scope van mijn expertise
vallen. Indien ik niet zelf in staat ben
een opdracht uit te voeren, probeer
ik alsnog door te verwijzen.
yy Ik heb kennis en inzicht in de markt
die ik bedien, zodat ik prijs-kwalitatieve aanbiedingen kan doen. Indien

ik beroep doe op partners of onderaannemers, ben ik daar duidelijk
over naar de opdrachtgever. Ik waak
erover dat er geen belangenconflicten zijn.

plicht mijn kennis up to date te houden door mezelf te blijven bijscholen
en vormen. Op die manier garandeer
ik een betere kwaliteit en kan ik een
grotere toegevoegde waarde bieden.

yy Ik heb aantoonbare domeinspecifieke kennis en ervaring die ik aan de
hand van cases en referenties aantoon. Ik ben vertrouwd met eventuele wetgevende bepalingen die gelden voor de betrokken domeinen.

yy Mijn engagement reikt verder dan
het louter uitvoeren van de opdracht
door ook aandacht te hebben voor
de impact ervan op de maatschappij, waarbij naast ethisch gedrag ,
maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid een rol
spelen.

yy Om de opdracht succesvol uit te voeren doe ik beroep op mijn vaardigheden inzake samenwerking, projectmanagement en communicatie.
yy Tijdens de opdracht waak ik permanent over principes van discretie,
confidentialiteit, veiligheid, welzijn
en algehele wettelijkheid.
yy Als kenniswerker acht ik het mijn

yy Ik voel me als IPRO verbonden met
mijn collega’s. Dat toont zich in mijn
actieve betrokkenheid bij het uitbouwen van de IPRO-community
(o.m. door mijn lidmaatschap bij FEDIPRO).
(Aangenomen door de Raad van
Bestuur dd. 16/04/2015)
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Kennis- en Business partners

www.desmyttere.be
Peter Desmyttere
peter@desmyttere.be

www.moorestephens.be
Mieke De Clercq
mieke.declercq@moorestephens.be

www.securex.be

siriuslegaladvocaten.be

Sonja Van Roy
sonja.van.roy@securex.be

Bart Van den Brande
bart@siriuslegal.be

Via de Kennispartners en Business
partners zorgt FEDIPRO voor een
gepast voordelen- en dienstenpakket, zowel voor de individuele leden
alsook voor andere organisaties via
samenwerkingsverbanden.
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www.groupcasier.eu
Marc Peltyn
m.peltyn@casier.be

info@teamleader.be
www.teamleader.be

Word jij ook Kennis- of Business
partner van FEDIPRO?
Contacteer:
Josefien D'Haene
fedipro@2mpact.be

FEDIPRO is uniek
Beroepsverenigingen en sectororganisaties zetten in op wat de leden gemeen hebben om hen als groep sterker
en slimmer te maken: afspraken over
operationele zaken, ‘best practies’, gedragscodes, wettelijk verankerde afspraken zoals toegang tot het beroep
via opleiding, erkenning, permanente
vorming. Rode draad is solidariteit
onder de leden stimuleren en het collectiveren van de inspanningen om
samen sterker te worden. Dat vergt
een uitgebouwde organisatie en onbaatzuchtig commitment van de leden.
Er is permanente communicatie nodig,
naar leden en stakeholders. En er is organisatie nodig om de leden te bedienen, te zorgen dat ze meer en betere
business kunnen doen. Denk maar aan
gepersonaliseerde dienstverlening of
het creatief in contact brengen van de
leden met hun klanten en leveranciers.

Hoe is FEDIPRO dan anders ?

yy FEDIPRO zet in op de kracht van
de verscheidenheid, eerder dan de
ambitie te hebben een ‘gemeenschap’ te vormen. We vertrekken
van een aantal gekende basisissues
van de IPRO’s, nl. het statuut van de
zelfstandige, het feit van én expert
én ondernemer te moeten zijn, en de
kracht van de community. Zaken die

voor alle IPRO’s gelijkaardige uitdagingen vormen en een interessante
basis vormen voor FEDIPRO om anders te zijn.
yy De rol van de organisatie focust
vooral op het faciliteren van de
binding tussen de leden. FEDIPRO
brengt ze samen op een efficiënte
manier. Dit kan onder de vorm van
masterclasses waarbij kennisoverdracht belangrijk is of onder de vorm
van pop-up meetings waarbij een
issue, aangebracht door een lid, samen met collega’s besproken wordt
(peer2peer, ervaringsuitwisseling).
Een intensiever traject of lerend netwerk waarbij een groep IPRO’s frequent samenkomt is ook niet uitgesloten in de toekomst.
yy De collectieve ambitie van de organisatie en de leden moet zijn om
samen na te denken over de toegevoegde waarde van de IPRO en hoe
dit vanuit diverse vakinhoudelijke
invalshoeken, maar ook vanuit uiteenlopende rollen (expert, interimmanager, trainer) gevaloriseerd kan
worden.

maar wel voor een groter bewustzijn van hoe als IPRO in de wereld te
staan. Het is niet de bedoeling dat we
allen samen in dezelfde mate slimmer
of sterker worden. De bedoeling is dat
de grote verscheidenheid aan expertise en ervaring ten goede komt van elk
individueel lid binnen FEDIPRO, op een
manier dat dat voor hem of haar zinvol
is. Het gaat voor FEDIPRO meer om de
omkadering dan de kernactiviteit, om
niet-factureerbare zaken.

Geïnteresseerden vernemen hier
meer over de drie belangrijke basiscomponenten die bepalend
zijn voor de aanpak van FEDIPRO:
bit.ly/1Vetiou

FEDIPRO zorgt dus op de eerste plaats
niet voor meer of betere business,
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Samenwerking met beroepsverenigingen en sectororganisaties

Complementariteit

FEDIPRO biedt organisaties die vakinhoudelijk, sectoraal werken een
toegevoegde waarde op het vlak
van het bijzondere ‘statuut’ van de
IPRO en de manier waarop hij/zij als
‘professional’ actief is. De voorgestelde samenwerking betekent dus
een win-win situatie. Bovendien is
het basislidmaatschap bij FEDIPRO
gratis, zodat er geen ‘concurrentie’
met de organisatie is.

Concrete samenwerking

In ruil voor bekendmaking van het
bestaan van FEDIPRO bij de leden,
biedt FEDIPRO extra informatie en
content die IPRO’s weten te appreciëren. Dit kan onder de vorm
van content voor je nieuwsbrief of
website, maar ook door het mee
helpen organiseren van een opleiding voor de IPRO’s binnen de organisatie waarvoor wij de nodige
deskundige ‘sprekers’ aanleveren.
Een andere mogelijkheid is dat

34 Fedipro Essentials

FEDIPRO zelf een opleiding organiseert, waarbij wij de volledige
organisatie op ons nemen. Dit kan
gaan om een korte inspiratiesessie
tot een dagvullende masterclass
of een langerlopend traject (lerend
netwerk onder leiding van een ‘peter’). Hierbij worden in overleg met
de organisaties de vakinhoudelijke,
‘sectorale’ issues aan de meer specifieke IPRO-gerelateerde problematiek gekoppeld.
Praktisch betekent dit dat FEDIPRO de ‘lead’ neemt en zorgt voor
programma, sprekers, locatie, catering, aanwezigheid ter plaatse,
afhandeling van inschrijvingen en
betalingen, attesten, gebruik van
de KMO-portefeuille. De organisatie dient enkel in te staan voor de
communicatie naar de IPRO-leden
binnen de organisatie. Deelnameprijs en budget in het algemeen
wordt transparant en gezamenlijk
beheerd. De winst wordt onder de
organisaties verdeeld.

Enkele referenties

MasterClass “De Zelfstandige Milieuprofessional” voor VMx (Vereniging
voor alle Vlaamse MilieuProfessionals)
Contact: Sylvie Baert
Coördinator VMx
Tel. 09 324 40 44
FeWebPlus Peterschapsproject 201516 – “Zelfstandige webpro’s” (peterschapsproject waarbij 15 zelfstandigen
gedurende een jaar periodiek samenkomen in een lerend netwerk, bijgestaan vanuit FEDIPRO)
Contact: Patrick Marck
Directeur FeWeb
Tel. 09 324 77 71

Interesse om dit verder te
bekijken?
Contacteer Josefien D’Haene
Stafmedewerker FEDIPRO vzw
Tel. 09 233 48 66 of
fedipro@2mpact.be

www.fedipro.be
Maatschappelijke zetel: Kapelstraat 45 - 1700 Dilbeek
Secretariaat: Kortrijksesteenweg 1007 - 9000 Gent - Tel. 09 233 48 66 - fedipro@2mpact.be

