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Ben jij de maker van kunst of handgemaakte voorwerpen? 

En denk je erover om van je professie je beroep te maken en creatief 

ondernemer te worden? Of ben je dat al? 

Deze boeken helpen je bij het nadenken over ondernemen. Vanuit drie verschillende invalshoeken laten ze 

hun licht erover schijnen. Over het dagelijks leven als solo-zelfstandige, over het waarmaken van je dromen 

en ambities, over de betekenis van je echte drijfveren. Alle drie de boeken zijn prettig leesbaar. 

 

SOLO werken als zelfstandige (zonder gek te worden) 

Rebecca Seal, uitgeverij Business Contact, april 2021 

ISBN 978 90 470 1401 0 

“Een gids die je helpt productief, gefocust en in balans te blijven, minder stress 

te ervaren en meer plezier te halen uit je ‘solo’-bestaan.” Dit zijn de inleidende 

zinnen in de samenvatting op bol.com. Wat mij daarnaast erg aansprak was het 

achterliggende onderzoek naar werkethos. 

Over de valkuilen waar je in kunt trappen als je je eigen werkgever bent. Over 

de betekenis die we aan werk toekennen, de plek die het in ons leven inneemt 

en de manier waarop we werken. Opvattingen die vaak achterhaald zijn, die 

ons leven niet leuker maken en zelfs contraproductief blijken te zijn. Maar 

vreemd genoeg nog steeds door zelfstandigen als leidraad gelden. 

 

PLAYING BIG 

Tara Mohr, uitgeverij Cargo, maart 2015 

Hardback, Engelstalig (ook in paperback en Nederlandstalig verschenen) 

ISBN 9780091958787 

Een boek dat je helpt om je dromen en ambities waar te durven maken. Het 

rekent af met beperkende overtuigingen die je daarbij in de weg kunnen staan. 

En, heel erg leuk, het geeft je ‘journaling’ oefeningen gericht op zelfinzicht en 

doorbreken van blokkades. 

 

 

 

 

VIND JE WAAROM 

Simon Sinek, uitgeverij Business Contact, november 2018 

Paperback, Nederlandstalig / ISBN EAN 9789047012542 

Als je weet waarom je doet wat je doet, en dat uitdraagt, heeft dat twee grote 

effecten: 

• Het trekt klanten aan en ook nog eens de klanten die bij jou passen 

• Het motiveert jezelf om door te gaan, ook bij minder leuke klussen of 

als het eens even tegen zit. 
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