
Deze oefening bevat vragen die je jezelf kunt stellen om erachter te komen of

en in welke vorm zelfstandig ondernemerschap bij jou past.

de kern van de ondernemer

wie ben ik?

Als eerste bekijk je of het ondernemerschap wel bij jouw past. Wat is jouw

droom als je ondernemer wilt worden? Wat zijn de leuke en de minder leuke

aspecten van het ondernemerschap? Hoe kan jij jezelf onderscheiden? Kun je

het ondernemerschap combineren met jouw leefstijl of leefsituatie?

wat kan ik?

Wat is jouw expertise waar jij jouw bedrijf van wilt maken? Voor een

ondernemer zijn vakmanschap en vakkennis bepalend voor de kwaliteit van

zijn werk. Daarnaast heb je als persoon sterktes en zwaktes. Iemand die weet

waar hij goed en minder goed in is, komt namelijk beter beslagen ten ijs.

wat wil ik?

Het succes van een bedrijf hangt mede af van de motivatie van de

ondernemer. Als een ondernemer gemotiveerd is en dit ook uitstraalt, zullen

anderen eerder met het bedrijf in zee gaan. Wat is je drijfveer om een

onderneming te starten? Wil je bijv. je eigen tijd indelen, of vrijheid ervaren?

wie ken ik?

Voor een ondernemer zijn contacten uitermate belangrijk. Welke rol spelen

jouw relaties in je persoonlijke en je beroepsleven? Een netwerk is vaak

doorslaggevend bij het vinden van je eerste klanten. Daarom is het belangrijk

dat je continue werkt aan het uitbreiden van je netwerk.



Deze oefening helpt je jouw talenten en verbeterkansen te ontdekken. Het is

een ondernemerstest ontwikkeld door Qredits die je inzicht geeft in wat voor

soort ondernemer jij bent.

ondernemerstest

een vindingrijke creator,

een sociale communicator,

een zorgvuldige analysator, of

een gestructureerde organisator?

instructie

Ga naar qredits.nl/academy/ondernemerstest, lees de introductie door en

beantwoord de 13 vragen.

Na het beantwoorden van de vragen kom je erachter op welk van de 4 types

ondernemers jij het hoogst scoort. 

Ben jij...

Tip: bespreek de uitslag met je coach, zodat jullie samen rekening kunnen houden

met jouw unieke eigenschappen als ondernemer!

http://qredits.nl/academy/ondernemerstest

