
 
 

Ondernemen in een ambacht, iets voor jou? 
Mensen zijn verschillend en hun situaties veranderen door de jaren heen. Je kunt alleen zelf de vraag beantwoorden of ondernemerschap in deze fase van 
jouw leven bij je past. Dit is belangrijk als je je oriënteert op een opleidingstraject binnen de Ambachtsacademie. De Ambachtsacademie verzorgt namelijk 
trajecten voor het kleinschalig ambacht. En in dit kleinschalig ambacht wordt nauwelijks in loondienst gewerkt. Keuze voor een opleidingstraject bij de 
Ambachtsacademie betekent dus keuze voor zelfstandig ondernemerschap!  

Hieronder zijn een aantal voor- en nadelen genoemd. Deze kun je betrekken bij jouw afweging. Geef elk voor- en nadeel een score. Elk voor- en nadeel krijgt 
de score 1, 2, 3 of 4.  

Voordelen Score 1: liever niet 
Je ziet dit aspect liever 
niet bij je volgende 
werkplek 
 

Score 2: acceptabel 
Je accepteert dit, maar 
vindt het onbelangrijk 

Score 3: belangrijk 
Je vindt dit een belangrijk 
voordeel van 
ondernemerschap 

Score 4: noodzakelijk 
Je vindt dat dit aspect 
onmisbaar is voor de 
keuze van je volgende 
werkplek 

Voordeel 1: Vrijheid  
Jij bepaalt zelf wat je doet, of juist niet. Er is 
geen werkgever, leidinggevende of collega 
die dit blokkeert. 
 

Maar ook niemand die je behoedt voor 
verkeerde beslissingen… 
 

    

Voordeel 2: Afwisseling 
Je administratie bijhouden, je website (laten) 
bouwen, berichten plaatsen op social media, 
naast het leveren van jouw product of dienst. 
Als je van afwisseling houdt, is 
ondernemerschap in het kleinschalig 
ambacht je op het lijf geschreven. 
 

Maar alles komt altijd tegelijk en net als je 
druk bezit bent voor een klant… 
 

    

 



 
 

Voordeel 3: Creativiteit 
Voortdurend de vraag van jouw klant vertalen 
naar het product dat jij voor hem moet maken 
of de dienst die jij moet leveren. En nadenken 
over de vraag hoe jij nieuwe klanten kunt 
bereiken. Je bent voortdurend creatief bezig. 
 

Maar klanten zijn soms zeer veeleisend… 
 

    

Voordeel 4: Financiële onafhankelijkheid 
Als jouw keuzes leiden tot positieve financiële 
resultaten, zijn die voor jou. 
 

Maar de financiële tegenvallers ook… 
 

    

Voordeel 5: Maatschappelijke 
betrokkenheid 
Een ondernemer staat midden in de 
samenleving. De keuzes die jij als ondernemer 
maakt, hebben gevolgen voor die samenleving. 
Bijvoorbeeld of je duurzame producten maakt 
of gebruikt, anderen de kans biedt het vak van 
jou te leren etc. 
 

Maar die samenleving wil steeds weer iets 
anders en meer van jou… 
 

    

  



 
 

Nadelen Score 1: liever niet 
Je kunt dit nadeel niet 
accepteren 

Score 2: niet prettig 
Je accepteert dit, maar 
het kost moeite 

Score 3: acceptabel 
Je vindt dit een groot 
nadeel en wet hiermee 
om te gaan 

Score 4: geen probleem 
Je vindt dit eigenlijk geen 
nadeel of vindt wel een 
oplossing om hiermee 
om te gaan 

Nadeel 1: Geen (financiële) zekerheden 
Geen doorbetaalde vakantiedagen, geen 
pensioen. Een wisselend inkomen. Soms zal het 
inkomen lager zijn dan je verwacht of nodig 
hebt. 
 

Maar er zijn ook verzekeringen en misschien 
heb je een financieel vangnet. 
  

    

Nadeel 2: Geen collega’s 
Je hebt geen collega’s zoals bij loondienst het 
geval is. 
 

Maar je kunt ook je eigen netwerk opbouwen en 
samenwerken met zzp’ers… 
 

    

Nadeel 3: Geen 40-urige werkweek 
Klanten verwachten dat je altijd voor hen 
beschikbaar bent. En daarnaast heb je je 
administratie, website, social media. Een 9 tot 5 
mentaliteit past dus niet en ook de grens 
trekken bij ‘kantoortijden’ is lastig.  
 

Maar uiteindelijk maak je je eigen afspraken… 
  

    

Nadeel 4: Administratieve lasten 
Je moet aan allerlei regeltjes voldoen die door 
de overheid worden gesteld. 
 

Maar misschien kan iemand je helpen om aan 
al die regeltjes te voldoen… 
 

    

  



 
 

Nadeel 5: Aanloopkosten 
Als je een bedrijf start kost dit geld. De 
omvang varieert. Als je een bedrijf van een 
ander wilt overnemen, kost dit geld. Maar ook 
voor bijvoorbeeld de aanschaf van een 
bedrijfsauto of gereedschap moet je middelen 
hebben. 
 

Maar bij een goed plan passen 
financieringsmogelijkheden, zoals via Qredits. 
 

    

     
TOTAAL AANTAL KEREN GESCOORD 
 
Geef hier aan hoe vaak je score 1, 2, 3 en 4 
hebt genoteerd. 

    

 

Je hebt nu 10 vinkjes geplaatst. Tel het aantal vinkjes per score (per kolom) op. Je kunt nu de betekenis van de scores wegen. Bij vooral score 1 ligt de keuze 
voor ondernemerschap niet voor de hand. Bij vooral score 4 lijkt het ondernemerschap heel goed aan te sluiten op wat jij belangrijk vindt. Maar de kans is 
groot dat je scores variëren. Neem de tijd om te onderzoeken welke van de genoemde aspecten jij belangrijk vindt en bepaal op basis daarvan of een traject 
bij de Ambachtsacademie voor jou een goede keuze is. 
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