Verslag HUB Zelfstandig Ondernemen

Eerste virtuele bijeenkomst HUB Zelfstandig Ondernemen op 23 juni van 16:30 tot 18:00.
Binnen het Learning & Development vakgebied kun je verschillende manier actief zijn. Veel doen dit
vanuit een werknemer of werkgevers positie maar anderen hebben gekozen voor het zelfstandig
ondernemerschap. Develhub verbindt alle L&D professionals binnen het vakgebied en heeft dus ook
een groot aantal zelfstandig ondernemers in haar vereniging. Daarom zijn we de HUB Zelfstandig
Ondernemen gestart. Hierin verbinden we de Ondernemende L&D-er met de initiatieven van het
Platform Zelfstandig Ondernemen. Op 23 juni was de eerste virtuele bijeenkomst met als doel om
kennis te maken en te inventariseren waar de ondernemende L&D-er zoals behoefte aan heeft.
Onlangs is Develhub de samenwerking aangegaan met PZO (www.pzo.nl). Deze vereniging biedt
zelfstandig ondernemers ondersteuning bij hun ondernemerschap en biedt hun leden diverse
ledenvoordelen. Middels de HUB Zelfstandig Ondernemen zoeken we actief de verbinding met deze
ondernemersvereniging. De bijgevoegde presentatie bevat het verhaal dat Margreet Drijvers
gehouden heeft om PZO (www.pzo.nl) bij Develhub te introduceren.
Tijdens deze eerste sessie bleek dat niet alleen mensen vanuit het Develhub netwerk zich hadden
aangemeld. Ook vanuit het PZO netwerk (18.000 mensen) was iemand nieuwsgierig om te kijken wat
Develhub voor haar te beiden heeft. Niet zo gek als je bedenkt dat onder de leden van PZO ook wel
eens L&D professional zouden kunnen zitten die nog niet bekend zijn met Develhub.
Dick Krikke heeft als Directeur van Develhub toegelicht dat het ledenbestand van Develhub voor
ongeveer 40% uit zelfstandig ondernemers bestaat en dat er dus voldoende potentieel is om deze
groep met elkaar te verbinden. Met 15 inschrijvingen was het dan nog een bescheiden opkomst voor
een eerste HUB bijeenkomst, maar we gaan er van uit dat de communicatie hiervoor nog meer
geïnteresseerden trekt. Develhub leden kunnen zicht tegen een gereduceerd tarief inschrijven bij
PZO en zo een gecombineerd ledenvoordeel behaal bij zowel Develhub als PZO.
Middels het Google JAM board hebben we geïnventariseerd waar de deelnemers (in volgende
bijeenkomsten) behoefte aan hebben. De belangrijkste onderwerpen die hieruit naar boven kwamen
zijn:
• Intervisie over “ondernemen, hoe doe jij dat?”
• Accountmanagement, “hoe krijg jij klanten?”
• Er is een verschil tussen ondernemer en een
zelfstandige
• Hulp bij startende ondernemers
Mocht je interesse hebben dan kun je naast je
aanmelden bij deze HUB, ook helpen bij het
organiseren van bijeenkomsten en of informatieuitwisseling tussen de aangesloten leden.
Tot snel bij een volgende bijeenkomst van de HUB Zelfstandig Ondernemen.
John May

