
Ondernemerschap na de lockdown

Plus ça change, plus ça reste la même chose’: hoe meer iets verandert, hoe meer 
het gelijk blijft. Deze Franse wijsheid waarschuwt voor schijn-veranderingen. Nu het 
stof neerdaalt van de spannende ‘intelligent lockdown’, gaat het echte werk pas 
beginnen.

Als er iets nodig is in deze veranderde tijd dan is om uit ons isolement te komen, 
elkaar op te zoeken en van elkaars kwaliteiten en ervaringen te leren.
Immers:

                Ruimte maken voor vernieuwing

Het is mens eigen om continu in beweging te willen blijven en om problemen 
meteen te willen oplossen. Je zoekt naar oplossingen en manieren om door te 
gaan zonder te verliezen wat er al was. Ook in de Corona crisis zien we dit. 
Er vormen zich meerdere problemen. Een bedreiging voor de economie en 
'normaal menselijk gedrag' dat ineens bij wet verboden is. Hoe ga ik nog steeds 
omzet genereren? Hoe verlies ik geen contact met mijn dierbaren?



                   Waarom business as usual geen goed idee is

Zet een stap terug en luister naar de gouden regel: zonder problemen geen 
leerpunten. Probeer de Corona crisis niet op te lossen, maar probeer ernaar te 
luisteren. Maak ruimte voor nieuwe gedachtes, nieuwe patronen en nieuwe 
leerpunten. Wat hoor je, wat klinkt er door in deze situatie? En pas dan, wat staat je  
nu te doen?

We worden allemaal uitgenodigd om die betekenis voor onszelf te vinden. Daardoor 
kunnen we transformeren. En als we die transformatie voor onszelf eenmaal 
doorhebben, ja dan pas is het tijd om de crisis ook op te lossen.

Tijdens deze meeting wordt de aandacht dan ook gericht op de kansen en het 
potentieel die in een situatie aanwezig zijn. Daardoor ben je niet bezig met 
problemen oplossen, maar richt je je op wat er wel is en hoe je dat volledig kunt 
benutten. Daardoor ontstaan oplossingen die omarmd worden met als gevolg dat 
ze duurzaam resultaat opleveren.

Introspectieve vragen:

1. Wat doe jij als het crisis is?
       Kom je in actie? Of ga je beschouwen? Ga je relativeren? Of bepaal je 
       de richting?

Naar hetzelfde kijken met andere ogen;

2.     Bewaar je kalmte en zorg voor een goed ritme

3.     Andere tijden vragen om andere oplossingen

4.     Durf te besluiten ook als je niet alles weet

5.     Luister goed naar jezelf, reflecteer in actie

6.     Ga confrontatie aan met de pijn en onzekerheid

7.     Blijf je bewust van je belangrijkste doelen

8.     Vertrouw op de goede bedoeling van de ander en volg je intuïtie



Voorstel groepsmeeting

1. Doelgroep: ondernemers die behoefte hebben om hun verhaal te vertellen en 
hun zorgen te delen.

2. Deze ondernemers in de gelegenheid stellen dit op een ongedwongen manier 
te kunnen doen.

3. Groepsgrote maximaal 6/8 personen in een Corona veilige omgeving.
4. Duur maximaal 2 uur per groep.
5. Frequentie 1 dagdeel per week ( 2 groepen tijdens opstartfase).

Programma:

-   Welkom en kennismaking
- Algemene begrippen en afspraken
- Introductie m.b.t. persoonlijke ervaring
- Scherpe vragen stellen
- Vraagstukken in kaart brengen.
- Tools en technieken die je kunt toepassen in jouw praktijk
- Persoonlijke aandachtspunten/ vragen
- Waar staan we nu?
- Wat staat ons nu te doen?
- Next step

                 ‘Cause we all have wings, but some of us don’t know why.’

Via onze zintuigen ervaren we de buitenkant - de hardware - van het leven. De 
software - de onzichtbare binnenkant van het leven - is heel moeilijk onder woorden 
te brengen. Die vormt wel een krachtige energiebron om tijdens deze crisis ons te 
richten op on aan geboorde kwaliteiten en talenten.

Leef oprecht in je hier en nu en realiseer positieve transformatie voor jezelf en je 
omgeving. Richt je op de kansen en het potentieel van mensen en situaties. Wees 
veerkrachtig, authentiek en non - conformistisch ( handelen vanuit je eigen 
waarachtigheid).



                          ‘Er is niets zo praktisch als een goede theorie’

                           

                           




