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Aandacht voor Ontwikkeling – Burn-out Preventie – Vitaliteit 

 

LoopbaanCheck 
ondernemerScan 

 

De een droomt al jaren van zijn eigen onderneming, de ander rolt er toevallig in. Niet minder dan een derde van 

alle werknemers heeft wel eens met plannen rondgelopen om een eigen bedrijf op te richten. Bij de meeste 

mensen komt het er nooit van. Het succes van een startende ondernemer wordt bepaald door vele factoren, 

waaronder de match tussen uw kwaliteiten en uw ondernemingsplan. Natuurlijk spelen aspecten als opleiding, 

kennis en ervaring ook een belangrijke rol, maar uiteindelijk komt het vooral aan op uw persoonlijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u niet doelloos met uw dromen wilt blijven rondlopen, doet u dan de OndernemerScan. Dit is een individueel 

assessment waarbij uw ondernemerskwaliteiten worden onderzocht, evenals bepaalde competenties die van 

belang zijn voor uw effectiviteit als zelfstandige. Dit assessment geeft u een objectief antwoord op de belangrijk-

ste vraag: Ben ik wel geschikt voor het ondernemerschap ? 
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Doelgroep 

Dit onderzoeksinstrument is geschikt voor iedereen die overweegt om een eigen bedrijf te beginnen. U vraagt 

zich af of u wel geschikt bent voor het zelfstandig ondernemerschap. En of u er wel genoeg van weet en of uw 

voorbereiding voldoende is. 

 

Doel 

Een ondernemende persoonlijkheid wordt gevormd door een combinatie van belangrijke kwaliteiten die van 

belang zijn voor uw effectiviteit als zelfstandige. Met name de mate van onafhankelijkheid (zelfstandigheid) en 

dominantie zijn nogal bepalend voor de stap naar een risicodragend ondernemersbestaan / het zelfstandig 

ondernemerschap. 

 
 

Het doel van de OndernemerScan is om uw werkelijke ondernemerspotentieel objectief vast te stellen 

door middel van een speciaal assessment. U weet dus uiteindelijk in welke mate u geschikt bent voor 

het ondernemerschap. 
 

 

Afstemmingsfase 

Tijdens een persoonlijk intakegesprek brengen wij uw persoonlijke situatie en uw vraagstelling in kaart. Het on-

derzoek wordt zo goed mogelijk hierop afgestemd.  

 

Aanpak 

Na de afstemmingsfase nodigen wij u uit voor deelname aan het assessment en verschaffen we u de nodige in-

formatie ter voorbereiding. Kort na het onderzoek licht een ervaren loopbaanadviseur u de onderzoeksresulta-

ten toe. Dat gebeurt tijdens een persoonlijk feedbackgesprek en aan de hand van een schriftelijk eindrapport. 

Hierin worden concrete uitspraken gedaan, zodat u uiteindelijk het nodige inzicht krijgt in uw slagingskansen als 

ondernemer en uw valkuilen m.b.t. het ondernemerschap. Uiteraard worden ook de ontwikkelpunten benoemd 

die van invloed zijn op uw effectiviteit als ondernemer, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. 

 

Doorlooptijd 

Afhankelijk van uw vraagstelling neemt de uitvoering van het onderzoeksgedeelte één of twee dagdelen in be-

slag. Dit wordt gevolgd door een apart terugkoppelingsgesprek dat één dagdeel duurt. In principe is de totale 

doorlooptijd ca. 5 werkdagen. Dit wordt echter vooral bepaald door uw vraagstelling en uw agenda. 

 

Rest ons u veel succes en een goed testresultaat toe te wensen. 
 


