
De netwerkavond van ONE op 15 september  staat volledig in het teken van het maken van je profiel. 

Als zelfstandig ondernemer, is het belangrijk je op verschillende manieren te profileren. Bijvoorbeeld in 

gesprekken, maar ook via je eigen website, via social media of met je profiel op de website van One 

Twente. Het gebruiken van de juiste woorden en het schrijven van een aantrekkelijke profieltekst 

helpt om klanten naar je toe te trekken.  

  

Een goed profiel lees je in tien tot twintig seconden, het triggert je en het nodigt uit om verder te lezen. 

Kortom, het is een soort uithangbord, een advertentie waarin jij je kort en bondig voorstelt. Daarom 

willen we je vragen om voor 15 sept na te denken over jouw Why. 

 

Jouw ‘why?’ 

Waarom doe jij wat jij doet? Heb je jezelf wel eens deze vraag gesteld? Het antwoord hierop vormt 

de basis voor jouw onderneming. Er zijn weinig ondernemers die een echte ‘why’ hebben, laat staan 

dat ze deze kunnen verwoorden.  

Wat en hoe. 

Iedere ondernemer is goed in staat om te verwoorden wat hij doet en hoe hij dat doet. Uiteindelijk is 

het je business en daar ben jij als ZZP’er een echte kei in. Echter, velen doen wat jij ook doet en hoe 

jij dat doet dus kun je jezelf afvragen of je je daarmee onderscheid in de markt. Bijvoorbeeld Apple: 

dit bedrijf maakt, zoals zovele andere bedrijven computers, dus de wat en de hoe zijn gelijk. Echter, 

in de ‘why’ onderscheiden ze zich in de markt.  

Het belang van een ‘why.’ 

Waarom doe je wat jij doet is je intrinsieke motivatie die klanten en potentiële klanten aanspreekt en 

triggert om verder te lezen of contact te zoeken. De ‘why’ vormt dus eigenlijk een soort brug tussen 

jou en de klant. Een aantal voorbeelden van een goede why zijn: 

We care (Philips) 

Think different (Apple) 

Het verwoorden van een goede why is een zoektocht naar je intrinsieke motivatie. Wil je daarbij 

hulp, dan helpen we jou graag bij je zoektocht.  

Op 3 september helpen Lia van Loo en Erwin Damhuis jou bij het vinden van je ‘why’, zodat je goed 

voorbereid bent voor de thema-avond. Meld je aan via info@verstanderen.nu. Locatie 

Hengelosestraat 290  te Enschede (Achter de dierenartsenpraktijk). We starten om 19:30 uur, inloop 

vanaf 19:00 uur. Kosten bedragen € 15,00 per persoon inclusief koffie en thee. Introducés zijn ook 

welkom! 

Bij minimaal 6 personen gaat deze Why sessie door. 
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