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PASSIEVOL
Een groot voordeel van een onderneming starten ipv bij 
een baas werken is dat je je in kunt zetten voor iets waar 
je echt om geeft. Als student of starter was het prima om 
genoegen te nemen met minder, maar ondernemers wil-
len zich op een gegeven moment toch echt in gaan zetten 
voor dat ding waar zij in geloven. En hoe word je een 
gelukkig mens? Door te doen waar jij in gelooft!

DURFT RISICO’S TE NEMEN
Piloten en brandweermannen zijn voor mannen de 
andere meest populaire beroepen. Wat zij gemeen heb-
ben: gevaar en verantwoordelijkheid. Dat is ook waar 
ondernemers voor kiezen. Het gevaar ligt dan wel vooral 
in de financiële onzekerheid en verantwoordelijkheid 
voor eventueel personeel. Wil je altijd nog eens para-
chute springen? Vraag dan eens aan je (toekomstige) 
nieuwe date of hij/zij mee gaat!

GOED IN NIEUWE MENSEN ONTMOETEN
Het geldt uiteraard niet voor iedereen, maar het succes 
van de meeste ondernemers hangt af van hun sociale 
vaardigheden. Zzp’ers zijn afhankelijk van hun netwerk 
om aan klussen te komen. Netwerken en de kans op 
nieuwe klussen vergroten is dan ook onderdeel van het 
werk. Ondernemers met personeel moeten hun perso-
neel tevreden houden, motiveren en zorgen dat het een 
team wordt.
Met je nieuwe date naar een verjaardag gaan voor het 
eerst wordt een stuk minder eng als het een ondernemer 
is. Bovendien heeft hij/zij genoeg gespreksstof zodra het 
onderwerp op zijn/haar baan komt.

ONAFHANKELIJK
Als ondernemer moet je wel onafhankelijk zijn, niemand 
anders gaat het voor werk voor je doen. Geen collega die 
je luie dagen op kan vangen, geen financiële afdeling die 

de boekhouding voor je doet. Je moet alles zelf uitzoe-
ken, leren, beslissen en doen. Maar je kunt ook je eigen 
tijd indelen, beslissen welke klussen je wel of niet wilt en 
of je vandaag in pyjama thuis werkt of in pak op een net-
werkplek. Een date die weet wat ie wil dus en doet waar 
hij/zij zin in heeft!

GEDREVEN
Heb jij een antwoord op de vraag die altijd naar voren 
komt in sollicitatiegesprekken ‘Waar wil je zijn over vijf 
jaar’? Stel ‘m eens aan je nieuwe date, de ondernemer. 
Wedden dat hij/zij er wel antwoord op heeft en een visie 
heeft voor de toekomst. Weten wat je willen en zorgen 
dat je het krijgt, dat is pas een aantrekkelijke eigenschap!

GEEN 9-5 MENTALITEIT
Het kan zo zijn nadelen hebben, maar het heeft zeker 
ook voordelen: ondernemers zijn geen mensen met 9-5 
mentaliteit. Ze werken door totdat de klus af is, dus ook 
in het weekend en ‘s avonds. Maar een voordeel is weer 
dat als de klus af is, het werk niet gebonden is aan een 
plek of hij/zij het wat rustiger heeft, je op een mooie 
doordeweekse dag ook opeens aan het strand kan zitten! 
(Misschien met de date achter de laptop of telefoon, maar 
toch!)

HOOFDKRAAN.NL
Kijk voor meer handige tips voor ondernemers, zoals 
‘hoe kom je hoog in de Google zoekresultaten’ of ‘hoe 
schrijf ik een persbericht’ op www.hoofdkraan.nl
Hoofdkraan.nl is hét online platform voor freelancewerk 
in Nederland. Plaats geheel gratis en vrijblijvend een 
opdracht, of schrijf je in als zzp’er! 
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Onlangs bleek uit onderzoek van Tinder dat ‘ondernemer’ 
voor mannen en vrouwen in de top 3 van populairste banen 
stond. Ondernemer stond voor de mannen in hetzelfde rijtje 
als piloot en brandweerman. Waarom worden ondernemers als 
aantrekkelijk beschouwd? Hoofdkraan.nl zette het op een rijtje.

Wat maakt 
ondernemers zo 
aantrekkelijk? 
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