Een impressie

van de ontmoetingsbijeenkomst
Samenwerken vanuit Zelfstandigheid
op vrijdag 12 december 2008
Te gast in de ruimte van Jacquelijne Constant speelden we
met 10 deelnemers het

Spel van de Held

een spel ontwikkeld en ontworpen door Marcel van der Pol.
We besteedden de hele middag aan het spel. Marcel liet ons kennis
maken met de 12 helden waarmee we op reis gaan. In Marcels
boek De Dans van de Held staan de helden uitgebreid beschreven.
Vervolgens gingen we op ontdekkingstocht met de vraag “Hoe
genereer je als netwerk van ZZP-ers werk?” (in deze onzekere
tijden). De Magiër hadden we uitgekozen als de held voor de 1 e
tocht. Hij zoekt mogelijkheden en ziet kans om (moeilijke)
omstandigheden te transformeren. Daarmee past hij goed bij het
uitgangspunt van Samenwerken vanuit Zelfstandigheid waar we nieuwe kansen en
mogelijkheden willen ontdekken voor samenwerken.
Op onze reis kwamen we langs exotische stranden,
hoge pieken, mysterieuze plaatsen en een helper
die het magische met het aardse leek te verbinden.
Hoewel de tocht spannend en prikkelend was, bleef
de vraag opkomen: hoe gaan we dat nou doen?
Daarmee leek onze fantastische reis op dat moment
te stoppen.
Tijd om de hulp van wat andere helden in te roepen. De Breker (wil
graag dat eerst aan de randvoorwaarden wordt voldaan)
vertegenwoordigde de pragmatische stem onder ons: wat is nodig om
aan de slag te kunnen. De Krijger met name de doelgerichte kant:
laten we aan de slag gaan. De Zwerver stond voor de zelfstandigheid
die we als ZZP-ers zo koesteren. Terwijl de Voedster de behoefte aan
onderling contact liet zien. Uiteindelijk vormde de Dwaas het einde
van onze zoektocht die middag: laten we vooral genieten van wat er
zich aandient in het hier en nu.

Na afloop was er tijd voor feedback onder collega’s
over het spel. Inmiddels is Marcel al een eind op
weg om het spel in de markt te zetten en zijn er ook
trainingen voor trainers in de maak. Wil je op de
hoogte blijven, kijk op www.Keridwen.nl en/of meld
je aan voor de nieuwsbrief.
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En wie de ruimte van Jacquelijne wil huren voor een eigen activiteit kan
contact met haar opnemen via Jacquelijne@eenschitterendonderzoek.nl
of 06-42233778.

Hoe verder?

Het vraagstuk hoe samen te werken vanuit zelfstandigheid is nog lang niet
‘opgelost’ en vraagt meer zoektochten en ontdekkingsreizen.
Uit het spel en eerdere bijeenkomsten zijn een aantal rode draden te herkennen:
1. Zelfstandig ondernemers koesteren hun zelfstandigheid en vinden het prettig
om met enige regelmaat contact met elkaar te hebben, ideeën uit te wisselen
en inspiratie op te doen. De SZ-ontmoetingsbijeenkomsten lijken goed aan
deze behoefte te voldoen.
2. Het vinden van voldoende werk is een belangrijk aspect van het
ondernemerschap. Een netwerk van zelfstandigen kan daar in beperkte mate
bij helpen. In de praktijk betekent dat dat collega’s werk aan elkaar door
geven als dat voor hen te veel is of buiten hun expertise ligt. Hiervoor is het
belangrijk elkaar te kennen.
3. En er is behoefte aan samenwerking vanaf de start, in elk geval bij mij. Dat
wil zeggen samen een klus aangaan, een offerte maken en/of een dienst of
product in de markt zetten. Met andere woorden samen werk vinden en
creëren, zonder een traditionele onderneming te worden en in te boeten aan
zelfstandigheid. Vooral dit aspect vraagt pionieren en onderzoek.
Voortgaand op het pad dat de Dwaas me nu wijst, doe ik de
volgende voorstellen en oproepen als voortzetting van
bovenstaande 3 aspecten van samenwerken:

Inspiratie & contact:

Als je een thema hebt dat je wilt onderzoeken of een dienst of
product dat je met collega’s wilt uitproberen, laat het me
weten. Dan kijken we of en hoe we daar een
ontmoetingsbijeenkomst omheen kunnen organiseren.

Werk vanuit het netwerk:

Ik heb Frank van Zutphen gevraagd een SZ-groep te maken in LinkedIn dat het
onderling contact kan ondersteunen met foto’s en cv’s. Zodra er meer bekend is,
krijgen alle (ex)deelnemers aan de SZ-bijeenkomsten en belangstellenden bericht.

Co-creëren, co-productie & samenwerken:

Dit is een voortdurende zoektocht. Hiervoor zoek ik een (kleine)
groep mensen die hierin het voortouw wil nemen en zich wil
committeren aan deze ontdekkingsreis. Als volgende stap kunnen
we het voorstel van Hanne Wagemaker oppakken om met de AImethode te onderzoeken wat er nu mogelijk is. Als je
belangstelling hebt: laat het weten!
Als je vragen hebt kun je me uiteraard mailen of bellen.
Hartelijke groet, Lyke ter Braak,
020-6953480 / www.Finia.net
Samenwerken vanuit Zelfstandigheid is er voor alle
zelfstandig ondernemers die openstaan voor ontmoeting
en samenwerking. Zeg het voort!
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