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Investeren in jezelf kan er als zelfstandig ondernemer 
al snel ‘bij in schieten’. Toch is het cruciaal voor succes 
op langere termijn. Als hoogleraar Employability, orga-
nisatieadviseur, sER-kroonlid én zelfstandige kent 
organisatiepsycholoog Aukje Nauta het belang van 
vitaliteit in theorie en praktijk. Haar advies: sluit deals 
met opdrachtgevers voor je eigen ontwikkeling. 
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«Het kan: leren van 
iedere opdracht» 
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wat is vitaliteit eigenlijk?
“Er zijn veel verschillende definities. Werkgevers wil-
len vooral gezonde werknemers: lichamelijk fit en 
met de juiste competenties. liefst ook breed inzet-
baar. Als organisatiepsycholoog ben ik geneigd meer 
naar het perspectief van individuele werknemers te 
kijken. dan gaat het vooral om hun vermogen om 
werk te krijgen en te behouden. Belangrijke facto-
ren hiervoor zijn de juiste competenties, flexibiliteit, 
je netwerk en je menselijk kapitaal zoals kennis, er-
varing en vaardigheden. dat geldt voor zelfstandige 
professionals net zo goed.”

waarom moeten zij aan hun vitaliteit 
werken?
“de kans dat dit niet gebeurt, is best groot gezien de 
drukke waan van alledag. daarmee lopen zij echter 
een groot risico, zeker op langere termijn. Want je 
blijft dan al gauw stilstaan op een arbeidsmarkt die 
razendsnel verandert. dan kan er een mismatch ont-

staan en mis je de boot. Je krijgt bepaalde opdrachten 
niet meer omdat je de juiste competenties niet hebt 
ontwikkeld. Je moet je blijven ontwikkelen, maar na-
tuurlijk wel het liefst in de richting waarin je jezelf 
ook wilt ontwikkelen.”

hoe Doe je Dat?
“Een zelfstandige moet continu blijven leren: zich 
verdiepen in het vak, maar ook groeien in de breedte. 
Er zijn verschillende manieren om te blijven leren. 
Per vak, persoon en situatie vraagt dat een eigen in-
vulling. Blijf vooral scherp op wat je wilt ontwikke-
len en wat voor jou de beste manier is. Voor de een is 
dat een training of klassikaal onderwijs, voor de an-
der misschien juist informeel leren ‘on the job’. Ook 
vanuit opdrachten kun je bewust aan je ontwikke-
ling werken. Bijvoorbeeld door niet altijd te kiezen 
voor de opdracht die financieel het meest oplevert, 
maar ook voor opdrachten die inhoudelijk nieuwe 
ervaringen en ontwikkelkansen bieden. Op langere 
termijn leveren die opdrachten waarschijnlijk ook 
het meeste op. Zoek naar de juiste balans voor je 
belangen op korte en langere termijn. doe je een 
opdracht voor de poen, het prestige of het plezier? Er 
zijn uiteenlopende selectiecriteria te bedenken om 
balans te zoeken tussen geld verdienen en de ont-
wikkeling die je wilt doormaken.”

hoe maak je opDraChten leerzaam?
“Zelfstandigen kunnen veel meer de dialoog aangaan 
met opdrachtgevers over hun eigen ontwikkeling. 

«Vitaliteit begint met zelfvertrouwen, het 
vertrouwen dat je iets kunt. Dat krijg 
je vooral door ervaring op te doen. 
Daarvoor moet je jezelf tijd en ruimte 
gunnen»

aUKje naUTa in HeT KorT

Aukje Nauta adviseert vanuit haar bedrijf Factor Vijf bedrijven en instellingen over 
diverse hr-onderwerpen, zoals inzetbaarheid, arbeidsrelaties, conflicthantering, 
organisatieontwikkeling en sociale innovatie. Ze spreekt regelmatig over deze 
thema’s en schrijft boeken en columns. Daarnaast is Nauta bijzonder hoogleraar 
Employability in werkrelaties aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1 april 2012 
is ze bovendien plaatsvervangend kroonlid bij de Sociaal Economische raad (SEr). 
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Zeker bij een langetermijnrelatie is het interessant 
om in elkaar te investeren. Probeer deals te sluiten 
met opdrachtgevers waardoor je meer kunt leren van 
een opdracht. Toen ik bijvoorbeeld gevraagd werd 
om columns te schrijven, heb ik de opdrachtgever 
ook gevraagd om gerichte feedback op die columns, 
zodat ik er van leer. Het kan voor een opdracht-
gever interessant zijn in je te investeren omdat hij 
dan betere kwaliteit krijgt. Maar vaak is het ook een 
kwestie van goed onderhandelen en niet klakkeloos 
een opdracht uitvoeren als je denkt dat het beter kan 
of als je er meer uit kunt halen. Een opdrachtgever 
is immers niet je baas. dit onderstreept ook meteen 
het grote belang van vitaliteit. Als je vitaal bent, ben 
je vaak aantrekkelijk voor een opdrachtgever. daar-
door kun je uit de onderhandelingen weer betere 
deals halen waar je zelf meer van leert. Zo kun je 
werken en leren integreren. Het kan: leren van iedere 
opdracht.”

hoe blijft uzelf vitaal? 
“Voor mij is het belangrijk verbindingen te blijven 
leggen tussen theorie en praktijk. dat doe ik bewust 
door mijn sterk verschillende rollen: als adviseur op 
de werkvloer, hoogleraar, auteur, spreker en plaats-
vervangend kroonlid bij de sER. Ik wil heel bewust 
geen wetenschapper zijn in een ivoren toren. Om 
scherp te blijven, werk ik als zelfstandig ondernemer 
bewust samen in een maatschap om met mijn com-
pagnon te kunnen reflecteren. samen onze koers 
bepalen en elkaar prikkelen, waarschuwen en aan-

spreken. Wij houden regelmatig ‘strategische sessies’ 
waarbij we kijken wat we eigenlijk willen, of we op 
de goede weg zijn en wat we willen leren. dat is echt 
een aanrader. Als je helemaal zelfstandig werkt, kun 
je daarvoor prima een soort intervisieclubje vormen 
om te reflecteren en elkaar te coachen. En als ik 
bepaalde zaken wil leren, gun ik mezelf op gezette 
tijden ook een training. uiteindelijk is dat een inves-
tering in jezelf.”

en werkt het?
“Ik heb het gevoel dat ik bijna elke dag weer wat 
leer. dat voelt als een enorme luxe. Het vereist vooral 
duidelijke keuzen om de motor van je eigen ontwik-
keling op gang te houden. Niet alleen keuzen over 
wat en hoe je wilt leren, maar bijvoorbeeld ook over 
de taken die jezelf uitvoert. Als zelfstandig onderne-
mer ben je ‘allround ondernemer’ en kan het goed 
zijn om bepaalde taken juist niet te doen. Je bent 
vaak ook het best in de dingen die je leuk vindt. daar 
krijg je meer tijd voor als je andere zaken uitbesteedt, 
de boekhouding bijvoorbeeld. Vitaliteit begint ook 
met zelfvertrouwen, het vertrouwen dat je iets kunt. 
dat krijg je vooral door ervaring op te doen. daar-
voor moet je jezelf tijd en ruimte gunnen.”


