
Online training musici

Van musicus naar succesvol muzikaal ondernemer

Werkboek
Succes met alle opdrachten!
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Opdracht 1  *  mOdule 21

Schrijf hier je ‘Why’
Bedenk nog eens waarom je begon met muziek maken?

Wat deed dat met jou?

Wat was er zo leuk en fijn aan?

Waarom bleef je doorzetten?

Waarom is muziek zo belangrijk voor je?

Hoe kan je die ‘Why’ doorvoeren in jouw muziekpraktijk?

Wat zou de ‘Why’ van jouw bedrijf kunnen zijn?
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Opdracht 2  *  mOdule 22

Onderzoek praktische zaken
Schrijf hieronder je bevindingen van je onderzoek naar de praktische zaken van 
een onderneming...

Maak een taken lijstje van de acties die er eventueel uit voort komen...

1.

2.

3.

4.

5.
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Opdracht 3  *  mOdule 23

Op elk van de vier deelgebieden heb je een ander nivieau van vaardigheden en 
kennis, vergelijkbaar met het meester-gezel-systeem uit de middeleeuwen.

In dat systeem begin je aan een vak als leerling. Je bent dan nog ongeoefend en alles wat je 
aanpakt is nieuw, eng en moeilijk. Techniek moet nog worden geleerd en hoe je musiceert 
klinkt bij jou heel anders dan bij de Gezel en de Meester.

Je groeit als leerling door naar het niveau van de gezel en wordt pas na jaren een meester. 
Als gezel heb je vat op je techniek en weet je hoe jouw instrument reageert als je er mee 
werkt.  Je doet je taak met veel meer gemak. 
Het duurt jaren voordat je uiteindelijk het meesterschap bereikt, waar de materie geen 
geheimen meer voor je heeft en dit zal zelfs je hele leven doorgaan als musicus. ‘Life long 
learning’.

Je kunt e dat zo schematisch voorstellen:

In het midden bevindt zich het leerling niveau, dat klein is, ten opzichte van de rest. 
Pas als je meerster bent, besla je de hele cirkel

De leerling kan zoals gezegd nog niet zoveel. Naarmate deskundigheid, vaardigheid en 
kennis groeien, beslaat de cirkel een groter gebied. Totdat er bij meesterschap sprake is van 
het volledig beheersen van alle facetten van het werkgebied.

Laten we nu deze twee cirkels over elkaar heen leggen en zien wat er zichtbaar wordt.

Bedrijf structuur
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Bedrijf structuur 

Op elk van de vier deelgebieden heb je een ander niveau van 
vaardigheden en kennis, vergelijkbaar met het meester-gezel- systeem 
uit de middeleeuwen.  

 
In dat systeem begin je aan een vak als leerling. Je bent dan nog ongeoefend en 
alles wat je aanpakt is nieuw, eng en moeilijk. Techniek moet nog worden 
geleerd en hoe je musiceert klinkt bij jou heel anders dan bij de Gezel en de 
Meester. 
Je groeit als leerling door naar het niveau van de gezel en wordt pas na jaren 
meester. Als gezel heb je vat op je techniek en weet je hoe jouw instrument 
reageert als je er mee werkt. Je doet je taak met veel meer gemak. Het duurt 
jaren voordat je uiteindelijk het meesterschap bereikt, waar de materie geen 
geheimen meer voor je heeft en dit zal zelfs je hele leven doorgaan als musicus. 
‘Life long learning’ 

Je kunt je dat zo schematisch voorstellen:  

 

In het midden bevindt zich het leerling niveau dat klein is ten opzichte 
van de rest. Pas als je meester bent, besla je de hele cirkel. De leerling 
kan zoals gezegd nog niet zoveel. Naarmate deskundigheid, vaardigheid en 
kennis groeien, beslaat de cirkel een groter gebied. Totdat er bij meesterschap 
sprake is van het volledig beheersen van alle facetten van het werkgebied. 
 
Laten we nu deze twee cirkels over elkaar heen leggen en zien wat er zichtbaar 
wordt. 
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vervolg Opdracht 3  *  mOdule 24

Op het gebied van jouw ‘magic’ ben je naar alle waarschijnlijkheid gegroeid naar 
meesterschap.

Jaren ervaring, studies, lessen en trainingen, masterclasses hebben ertoe geleid dat je jouw 
talent, jouw gave, ten volle kunt inzetten om jouw ‘ding’ als musicus te doen. Je bent goed in 
wat je doet! En je zult je hele leven blijven groeien en ontwikkelen als musicus.

Je bent gewend aan het vaardigheidsniveau van dit meesterschap en de snelheid 
waarmee je zaken aanpakt als het om jouw ‘magic’ gaat.

Maar op alle andere vlakken van het ondernemen, ben je wellicht nog (lang) geen meester. 
Of wil je helemaal geen meester zijn.

Realiseer je dat marketing - het krijgen van concerten, leerlingen en creëren van 
waarde voor je publiek - een vak apart is dat er ook bij hoort.

Op het gebied van marketing ben je nog een leerling voor wie alles nieuw, ingewikkeld en 
misschien zelfs ‘gedoe’ is. Of een gezel die weet hoe de gereedschappen werken, maar nog 
regelmatig de inzichten en expertise van de meester nodig heeft.

Je bent sowieso al in ontwikkeling door het volgen van deze cursus.
Het gaat er om dat je weet wat je zelf doet en kunt, of wilt, en wat je uitbesteedt. En ook als 
je dus niet direct bezig bent met je dienst of product, met je ‘magic’, met je muziek, is er wel 
ander werk te doen in je onderneming, dat er uiteindelijk voor gaat zorgen dat jij meer 
betaald werk zult krijgen. je moet aan de bak, of je laten helpen op andere gebieden dan 
alleen jouw ‘magic’, je muziek. Wanneer jij tenminste werkt wilt maken van jouw passie, 
als muzikaal ondernemer. En als je weet hoe dat moet, blijkt het veel leuker dan gedacht, 
want je gaat resultaten opmerken. Meer werk!
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Bedrijf structuur 

Op elk van de vier deelgebieden heb je een ander niveau van 
vaardigheden en kennis, vergelijkbaar met het meester-gezel- systeem 
uit de middeleeuwen.  

 
In dat systeem begin je aan een vak als leerling. Je bent dan nog ongeoefend en 
alles wat je aanpakt is nieuw, eng en moeilijk. Techniek moet nog worden 
geleerd en hoe je musiceert klinkt bij jou heel anders dan bij de Gezel en de 
Meester. 
Je groeit als leerling door naar het niveau van de gezel en wordt pas na jaren 
meester. Als gezel heb je vat op je techniek en weet je hoe jouw instrument 
reageert als je er mee werkt. Je doet je taak met veel meer gemak. Het duurt 
jaren voordat je uiteindelijk het meesterschap bereikt, waar de materie geen 
geheimen meer voor je heeft en dit zal zelfs je hele leven doorgaan als musicus. 
‘Life long learning’ 

Je kunt je dat zo schematisch voorstellen:  

 

In het midden bevindt zich het leerling niveau dat klein is ten opzichte 
van de rest. Pas als je meester bent, besla je de hele cirkel. De leerling 
kan zoals gezegd nog niet zoveel. Naarmate deskundigheid, vaardigheid en 
kennis groeien, beslaat de cirkel een groter gebied. Totdat er bij meesterschap 
sprake is van het volledig beheersen van alle facetten van het werkgebied. 
 
Laten we nu deze twee cirkels over elkaar heen leggen en zien wat er zichtbaar 
wordt. 
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Opdracht 4  *  mOdule 25

Opdracht Bedrijfsstructuur
Ga voor jezelf eens na, hoe je tot nu toe omging met de verschillende delen van 
jouw muzikale onderneming.

Hoeveel werk je in je bedrijf en hoeveel tijd besteed je aan je bedrijf? Hoe wil je hier in de 
toekomst mee omgaan?

Schrijf het hier onder op:
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Opdracht 5 *  mOdule 26

Opdracht: ‘jouw magic’
Print dit blad en schrijf in je ‘magic’ wat jouw muzikale activiteiten zijn...
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          “Opdracht” 
 

Print dit blad en schrijf in je ‘magic’ wat jouw muzikale activiteiten zijn. 
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Opdracht 6 *  mOdule 27

Prioriteer je Magic
Maak hieronder een lijst van je muzikale activiteiten op volgorde van wat voor jou het 
belangrijkste is:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Opdracht 7  *  mOdule 28

Redenen waarom je met je muzikale 
onderneming bent begonnen

Schrijf ze hieronder op:
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Opdracht 8  *  mOdule 29

Rangschik je redenen
Rangschik je redenen in 1 of meerdere vierkanten. Gesorteerd op geld verdienen, bijdrage 
leveren, vervulling en vrijheid. Alles mag, niets is fout.

Vrijheid €

Vervulling Bijdrage



© www.music-career-academy.com

Opdracht 9  *  mOdule 210

Jouw unieke bijdrage
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Opdracht 10  *  mOdule 311

Profiel ideale klant/ publiek
Wie is jouw liefste klant? 

Als je weet wié dat nu precies is dan kun je daar je communicatie op afstemmen.
Begin daarom met het maken van een ‘voorbeeldklant’ een ‘persona’.

Een persona helpt je te visualiseren wie je graag als klant/publiek wilt.
Aan de hand van deze punten vorm je je hiervan een beeld:

Profiel ideale klant:

Naam

Leeftijd

Geslacht

Beroep

Inkomen

Opleiding

Relatie
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vervolg Opdracht 10  *  mOdule 312

Mijn specifieke publiek/ klant/ leerling is:

Overige 
informatie
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Opdracht 11  *  mOdule 313

Welke behoefte vervul jij voor je 
doelgroep?

Schrijf ze hieronder op:
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Opdracht 12  *  mOdule 314

Drie vragen voor je doelgroep om 
behoefte te bepalen

1.

2.

3.

Drie vragen voor een testimonial
1.

2.

3.
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Opdracht 13  *  mOdule 315

Lijst met weggevers voor je doelgroep

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Opdracht 14  *  mOdule 416

Social Media posts waar je doelgroep
wat aan heeft

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Opdracht 15  *  mOdule 417

Bedenk één of meer ‘weggevers’
voor op je site en maak een 

ontwikkel- en installatieplan voor 
een “opt-in”

‘Weggevers’ ideeën:

Wat moet ik daar voor doen?

Wanneer is het af?
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Opdracht 16  *  mOdule 418

Lijst met netwerkcontacten
Maak hieronder een lijst van netwerk contacten:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Opdracht 17  *  mOdule 419

Lijst met netwerk mogelijkheden
Maak hieronder een lijst van netwerk activiteiten en mogelijkheden voor de nabije toekomst:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Opdracht 18  *  mOdule 420

Maak je elevator pitch!
Voorbeelden:

“Ik ben fotograaf. Ik help mensen hun mooiste momenten als herinnering vast 
te leggen. Welke recente ervaring zou jij graag professioneel vast hebben wil-
len leggen?”

“mijn naam is Wilco en ik ben sportinstructeur. Ik help mensen op hun eigen 
niveau het maximale uit zichzelf te halen, zodat ze na afloop van de training 
zeggen: ik ben blij dat ik ben gegaan en ik ben er de volgende keer weer bij. 
doe jij ook aan een sport?”

“aangenaam kennis te maken. Ik help mensen beter gebruik te maken van hun 
tijd, waardoor ze gemiddeld zo’n dertig procent kunnen besparen. Wat voor 
dingen op het werk kosten jou te veel tijd?”

Jouw Pitch:

1.  Ik ben ... (naam, beroep, opleiding)

2.  Ik help mensen met ... (jouw aanbod)

3.  Zodat zij ... (resultaat)

4.  hoe zit dat bij jullie? Wat doen jij? hoe kan ik je hiermee helpen? 
 (de vraag waarmee je de conversatie voortzet)



© www.music-career-academy.com

Opdracht 19  *  mOdule 421

Hoe is jouw relatie met geld?
Beantwoord de vragen hieronder:

1. Durf jij echt financiële doelen te stellen?

2. Hoe is je realtie met geld?

3. Houd je van geld? Ga je er liefdevol mee om?

4. Gun jij jezelf genoeg geld?

5. Welke taboes leerde jij over geld?

6. Wat is je mindset over geld?

7. Wat geloof je over geld? Zowel positief als negatief.
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vervolg Opdracht 19  *  mOdule 422

8. Heb je schulden? Hoe ga je daar mee om?

 
9. Ben je zuinig of smijt je geld over de balk?

 
10. Wat zijn je ideeën over rijke mensen?

 
11.  Kun je goed delen?
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Opdracht 20  *  mOdule 523

Onderzoek je mindset en stretch
je comfortzone

Print deze sheet en schrijf eens in de cirkels waar je je begeeft met welke activiteiten, 
gerelateerd aan ondernemen.

Hoe wil je daar in de toekomst mee omgaan? 
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Onderzoek je mindset en stretch je 
comfortzone. 

 
Print deze sheet en schrijf eens in de cirkels waar je je begeeft met welke 
activiteiten, gerelateerd aan ondernemen.  

Hoe wil je daar in de toekomst mee omgaan?  
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Opdracht 21  *  mOdule 524

Belemmerende overtuigingen
Belemmerende gedachte: Positieve omkering:
Wie hoog springt, valt diep Wie hoog springt, kan de top bereiken

Het leven is nou eenmaal een kwestie van 
geven en nemen

Het leven bestaat uit schenken en 
ontvangen

Ik kan van alles, maar mij wordt toch niets 
gevraagd, zij zien mij niet staan

Mijn mening wordt hoog gewaardeerd

De muziekwereld is nou eenmaal een 
tranendal, een mijnenveld

De muziekwereld is een veld van 
ongekende mogelijkheden

Vul nu zelf 10 belemmerende overtuigingen in, voorzien van een positieve omkering

Jouw belemmerende gedachte: Jouw positieve omkering:
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Opdracht 22  *  mOdule 525

SMART doelen
Wat zijn jouw wensen en verlangens t.a.v. je muzikale carrière?

Maak ze tot SMART doelen en schrijf ze hieronder op.

Zijn ze: •  Specifiek
  •  Meetbaar
  •  Aantrekkelijk
  •  Realistisch
  •  Tijdgebonden

1. 

2. 

3. 
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Opdracht 23  *  mOdule 526

Een actieplan opstellen
Schrijf aan de hand van de uitkomst van je bevindingen in deze training een actieplan.

Bewaar dit actieplan en werk het zo nodig in de loop van de tijd verder uit en bij!

1. Wat is je Waarom en hoe vertaalt deze zich in je professionele Missie?

2. Hoe reageert men bij het communiceren van je Waarom en je Missie? Wat ga je met   
 eventuele feedback doen?

3. Wat is je concrete loopbaandoel voor de komende periode?

4. Wat is je doel op langere termijn?

5. Welke activiteiten ga je concreet ondernemen om je doelen te bereiken?    
 (Maak daarbij eventueel een week- en een maandoverzicht, zet er desnoods bepaalde  
 dagen bij waarop je actie gaat ondernemen.) Denk bij activiteiten aan: netwerkgesprek 
 ken, oriënterende gesprekken, audities, opzetten website, mailing lijst, nieuwsbrief,   
 sociale media etc.
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vervolg Opdracht 23  *  mOdule 527

6. Wie schakel je op welke wijze in om je doelen te bereiken? 

7. Wat wil je concreet met hen bespreken, aan hen vragen? 

8. Welke mogelijke obstakels kunnen er ontstaan in het volgen van je plan? Hoe denk je  
 daarmee om te gaan?

 
9. Hoe kun je er zorg voor dragen dat je je volledig blijft inzetten voor het concretiseren   
 van het meest belangrijke en plezier brengende carrièredoel binnen jouw magic?

 
10. Op welke wijze ga je bewaken dat je van je verlangens uit blijft gaan in plaats van   
 (vermeende) beperkingen of belemmeringen?

 
succes met al deze stappen en plannen!
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