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Zelfstandig hr professional worden. 
Hoe doe je dat?

ZZP startup bootcamp
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Rvdb helpt.
Ben je net begonnen als freelancer of twijfel je nog of je de uitdaging 
aan wilt gaan? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij bieden je 
een kort en intensief programma om je snel ‘up & running’ te krijgen 
in de wereld van het zelfstandig ondernemen. Aan het eind van het 
ZZP Startup Bootcamp heb je jouw propositie scherper en kun jij je 
onderscheiden als zelfstandig hr professional. In deze brochure 
lichten we alle onderdelen toe. 
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- Nienke Vandemoortele-Reitsma, 
hr interim professional 

“De bootcamp geeft je praktische handvaten, de benodigde 
informatie op 1 plek en een netwerk om met & van elkaar te 
leren. Kortom: een slimme ZZP’er is met deze bootcamp van 

Rvdb op de toekomst voorbereid!”
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Intake en persoonlijkheidstest
Het programma start met een persoonlijkheidstest en intake voor elke deelnemer. We 
bespreken jouw sterke punten, loopbaan en motivatie om als ZZP’er aan de slag te gaan.
Wat wil jij gaan leren tijdens deze bootcamp?

Doel: Een selectie vooraf om deel te kunnen nemen aan de ZZP startup bootcamp. Ben jij er 
klaar voor?

Resultaat: Je hebt zicht op waar je nu staat en waar je kansen en uitdagingen liggen. Wij 
hebben een beeld van jou en welke opdrachten bij je passen. De zoektocht naar een match 
met onze opdrachtgevers kan beginnen. 
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- Annelieke Blom, hr interim professional 

“De ZZP bootcamp bij Rvdb was voor mij het laatste zetje om 
de stap naar zelfstandig ondernemerschap te zetten. Het 
kwam precies op het juiste moment op mijn pad en na het 
volgen van de bootcamp ben ik alleen maar enthousiaster 

geworden”

7



8

Nu je besloten hebt om als zelfstandige aan de slag te gaan, is het aan jou om jezelf 
op de juiste manier te profileren. Maar waar begin je en wat is de juiste aanpak? 
Het begint bij een helder beeld over wie je bent, waar je energie van krijgt en 
wanneer jij in je kracht staat. Hoe verwoord je dit in een aansprekende, 
persoonlijke en bondige pitch? 

Doel: Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de stappen om bij jouw 
persoonlijke waarden en missie te komen. Hierdoor ontstaat input voor je pitch. 
Daarnaast bespreken we hoe je dit verwoordt en in de markt zet met behulp van je 
cv. 

Resultaat: Je kunt je persoonlijke pitch gaan opstellen en je cv verder 
aanscherpen. 

Sprekers: Nienke Sinnaeve, Rick van den Bosch en Irene Beekmans.

Bootcamp I: professional branding

https://nl.linkedin.com/in/nienke-sinnaeve-%E2%9C%94-54176a20/nl
https://nl.linkedin.com/in/rick-van-den-bosch-6615855/nl
https://nl.linkedin.com/in/irene-beekmans-41b38a1/nl
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Bootcamp II: Pitch en LinkedIn
Je persoonlijke profilering heb je voorbereid en opgesteld. Maar hoe komt dit op 
anderen over? Hoe vertel je dit nu aan vakgenoten en potentiële opdrachtgevers en 
hoe ga je sociale media inzetten om gevonden te worden?

Doel: Pitchen en feedback ontvangen van de andere deelnemers. We gaan aan de 
slag met je presentatie en acties op LinkedIn. 

Resultaat: je hebt een basis gelegd voor je persoonlijke presentatie vanuit je 
eigen kracht en je hebt verschillende ideeën gekregen over hoe je jezelf zichtbaar 
maakt op LinkedIn en hoe je je netwerk kunt benutten. 

Sprekers: Nienke Sinnaeve, Rick van den Bosch en Simone van Veen.

https://nl.linkedin.com/in/nienke-sinnaeve-%E2%9C%94-54176a20/nl
https://nl.linkedin.com/in/rick-van-den-bosch-6615855/nl
https://nl.linkedin.com/in/vanveensimone/nl
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Er zijn heel wat zaken die geregeld moeten worden voordat je van start kunt gaan met je 
bedrijf. Denk aan het inschrijven bij de Kamer van Koophandel en De Belasting Dienst. 
Maar ook aan het opstellen van jouw eigen algemene voorwaarden, een eigen website 
bouwen en de administratie. Tijdens dit onderdeel nemen we alles met je door. 

Doel: je leert wat je allemaal moet regelen op financieel en fiscaal gebied: verzekeringen, 
contracten, facturen, ICT enzovoorts.

Resultaat: je hebt de tools om je financiële administratie op te zetten, algemene 
voorwaarden en uurtarief vast te stellen zodat je voldoet aan alle wettelijke voorwaarden.

Sprekers: Richard Hamilton en Irene Beekmans.

Bootcamp III: Regelzaken

https://nl.linkedin.com/in/richardhamiltonofsilvertonhill/nl
https://nl.linkedin.com/in/irene-beekmans-41b38a1/nl


Bootcamp IV: Acquisitie training
Het belangrijkste om als zelfstandig hr professional aan de slag te gaan zijn natuurlijk de 
opdrachtgevers en de opdrachten. Hoe zorg je ervoor dat je in gesprek komt en de opdracht 
ook werkelijk gegund krijgt?

Doel: je gaat oefenen met netwerken en acquireren en leert de do’s en dont’s bij deze 
gesprekken. 

Resultaat: na afloop heb je zelf acquisitiegesprekken geoefend, feedback gekregen en gezien 
hoe anderen dat doen.

Sprekers: Bob Smits en Michiel van Asbeck.
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https://nl.linkedin.com/in/bob-smits%E2%9C%94-16264522/nl
https://nl.linkedin.com/in/michielvanasbeck/nl
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Bootcamp V: ZZP’er in de praktijk
Als zelfstandig professional is er geen gezag relatie met de opdrachtgever en geen 
inwerkprogramma, je moet zelf je opdracht vormgeven. Hoe pak je dat aan en hoe 
communiceer je met de opdrachtgever over wat je opvalt, hoe geef je feedback en wat kun je 
nog meer allemaal verwachten tijdens een opdracht.

Doel: Alle vragen die je nog hebt over het werken als ZZP’er kunnen gesteld worden en er 
vindt uitwisseling plaats met ervaren ZZP’ers. 

Resultaat: Je weet hoe een opdracht verloopt van intake tot de eerste dagen, plan van 
aanpak, uitvoering en afronding van de opdracht.

Sprekers: twee zelfstandige professionals.



Supervisie/intervisie
Persoonlijke ontwikkeling gaat in supervisie hand in hand met veel lachen en vrolijk 
blunderen. Vooral buiten de lijntjes kleuren, leren op je eigen-wijze en in jouw tempo. Door 
op deze manier van en met elkaar te leren creëer je een groot onderling vertrouwen. Hierdoor 
kan en mag alles gezegd worden. Je onderzoekt jouw werkervaringen en reflecteert op 
werksituaties en beroepsmatig handelen.

Doel: Uitwisseling van situaties van jezelf en anderen om te leren, feedback geven en 
ontvangen, spiegelen/reflecteren. 

Resultaat: Je bent bewust van je eigen gedrag en wat het effect daarvan is op anderen.

Begeleiding: 3 keer supervisie onder begeleiding van een coach van rvdb en 3 keer 
intervisie alleen met de andere deelnemers van de bootcamp. 

13



- Monique Schipper, hr interim professional

“als zelfstandige aan de slag gaan 
is de beste beslissing ooit”
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Praktische informatie
Onderwerp Datum Duur Locatie Sprekers

Selectiegesprek + QPN december/januari 2 uur Kantoor Rvdb Bob Smits & Irene Beekmans

Pitch en cv 
voorbereiden

8 februari 2018 3 uur
Start: 08.00 uur

Kantoor Rvdb Nienke Sinnaeve, 
Rick van den Bosch 
en Irene Beekmans

Presentatie pitch, 
branding, netwerken & 
social media

8 maart 2018 3 uur
Start: 08.00 uur

Kantoor Rvdb Nienke Sinnaeve, 
Rick van den Bosch en 
Simone van Veen

Wetgeving, financiën, 
ICT en verzekeringen

12 april 2018 3 uur
Start: 08.00 uur

Kantoor Rvdb Richard Hamilton en
Irene Beekmans

Acquisitie training 17 mei 2018 3 uur
Start: 08.00 uur

Kantoor Rvdb Bob Smits en 
Michiel van Asbeck

Positie en werkwijze
ZZP’er

14 juni 2018 3 uur
Start: 08.00 uur

Kantoor Rvdb Ex bootcamper en ZZP’er

Supervisie (3x)
Intervisie (3x)

Nader te bepalen 3 keer 2,5 uur Kantoor Rvdb Nader te bepalen

Investering: € 995,- exclusief btw. Betaling in 2 termijnen. 
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Nog vragen of meedoen? Onze collega Irene Beekmans neemt alle tijd om antwoord te 
geven via 088 5521203. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: i.beekmans@rvdb.nl. 

Zo kom je bij Rvdb.

Bezoekadres: Hoogoorddreef 54p, 1101 BE Amsterdam Zuidoost.

Kom je met het openbaar vervoer? Dat is mooi! Het Europlaza gebouw ligt namelijk 
direct naast station Amsterdam Bijlmer Arena. Neem de uitgang aan de linkerzijde 
richting de taxi’s/bussen. Ons kantoor is niet te missen, je ziet het namelijk gelijk zodra 
je het station uitloopt. Kom je met de auto? De dichtstbijzijnde parkeergarage is P9, aan 
de overzijde van Hoogoorddreef 54P. 

Interesse?

mailto:i.beekmans@rvdb.nl
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