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Samen werken aan succesvol ondernemen

Het OndernemersProfiel

Ken jij jezelf als ondernemer? 
22 

Het succes van een bedrijf wordt bepaald door 
vele factoren, waarvan zeker binnen het MKB de 
ondernemer de bepalende factor is. Als 
ondernemer ben jij verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van je bedrijf. De mix van jouw 
persoonskenmerken, kwaliteiten, vaardigheden 
en ervaringen vormen de blauwdruk voor jouw 
succes.  

Jouw kracht zit in je sterke kwaliteiten.  
Je zwakke punten zijn vaak de potentiele 
valkuilen voor jou persoonlijk en de ontwikkeling 
van je bedrijf.  

Daarom is inzicht in jouw persoonlijk 
ondernemerschap zo belangrijk. Alleen door 
herkenning en erkenning kun je op de juiste wijze 
je koers en strategie bepalen, het roer stevig in 
handen houden, kansen benutten en mogelijke 
fouten voorkomen. 

Het OndernemersProfiel biedt je de mogelijk om 
jezelf de spiegel voor te houden en er voor te 
zorgen dat jouw bedrijfsactiviteiten (blijven) 
passen bij jou en jouw ondernemerschap. 

Ontdek waar jouw kracht ligt! 

De vragenlijst voor het OndernemersProfiel is 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en 
ontwikkeld door Dr. Martijn Driessen van 
Entrepreneur Consultancy. Martijn Driessen is 
gepromoveerd bij Prof. Dr. P.S. Zwart, hoogleraar 
Economie van het MKB van de Rijksuniversiteit 
Groningen.  

Het OndernemersProfiel is specifiek gericht op 
gevestigde ondernemers. In de afgelopen jaren zijn 
er meer dan 500.000 van gemaakt en heeft het 
instrument zich ruimschoots bewezen! 

Wat levert het je op? 

Je ontvangt een uitgebreid rapport, dat in een persoonlijk gesprek wordt toegelicht door een 
gecertifieerde ondernemerscoach 

 Je krijgt inzicht in je sterke en minder sterke ondernemerskwaliteiten en de invloed van
jouw ondernemerschap op je bedrijfsvoering en de keuzes die je maakt.

 Er ontstaat een beeld hoe jij vanuit jouw natuurlijke ondernemerschap en denkstijlen, het
meest van toegevoegde waarde kan zijn voor je bedrijf.

http://www.ondernemenplus.nl/
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 Welke taak en rolverdeling het beste bij jou past, rekening houdend met je ambities en de
fase waarin je bedrijf verkeert.

Door je focus te leggen op zaken waar je goed in bent, kom je beter in je “ondernemersvel” en 
zal het rendement van je inspanningen verbeteren. 

Verdere verdiepingsmogelijkheden: 

360 ° feedback: 

Mijn OndernemersProfiel biedt de mogelijkheid om een 360° feedback te laten maken door 
drie mensen uit jouw zakelijke en/of privé netwerk. Zij beantwoorden de vragen van het 
OndernemersProfiel over jou. Zo wordt duidelijk waar de overeenkomsten maar ook de 
verschillen liggen. 

De 360° feedback biedt je een nieuw en dieper inzicht op wat anderen de sterke en zwakke 
punten van jou als ondernemer vinden. 
Je krijgt een goed beeld van de ‘beleving’ van jouw ondernemerschap. 

Teamanalyse: 

Heb je een zakenpartner(s), werk je samen met andere ondernemers of maak je deel uit van 
een managementteam, dan bestaat er een mogelijkheid om een zogenaamde teamanalyse te 
maken. 

De verschillende OndernemersProfielen van de teamleden worden geanalyseerd als  
‘de ondernemer’. De individuele uitkomsten worden samengevoegd en vervolgens wordt in 
kaart gebracht wat de sterktes en zwakten van het team zijn en hoe de verschillende 
denkstijlen, kwaliteiten en mogelijke valkuilen van het team op elkaar inwerken en elkaar 
beïnvloeden. Je krijgt zo een helder beeld of de rolverdeling binnen het team klopt of waar 
deze verbeterd kan worden. 

Het teamcoachgesprek geeft inzicht in de effecten in de dagelijkse praktijk en de mogelijke 
aanpak. 
De teamanalyse kan de basis zijn om de samenwerking binnen een team te analyseren of 
objectief naar de rolverdeling binnen het team te kijken. 
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