
 

 

Hoofdstuk 2.  

Een Ondernemers  Assessment 

Ben jij een ondernemer en wat voor vaardigheden heb je nodig om een goede ondernemer te zijn? 

Wat maakt iemand een succesvolle jonge ondernemer?  

De belangrijkste kwaliteiten zijn eigenschappen zoals creativiteit, het vermogen om door te gaan in 

tijden van tegenslag en de sociale vaardigheden die nodig zijn om geweldige teams te smeden en te 

inspireren... Als je een bedrijf wilt starten, is het essentieel om de specifieke vaardigheden te leren die 

aan deze kwaliteiten ten grondslag liggen.  

2.1. Ondernemerschap definiëren 

Sommige experts beschouwen ondernemers als mensen die bereid zijn risico's te nemen die andere 

mensen niet bereid zijn te nemen. Anderen definiëren hen als mensen die succesvolle bedrijven 

starten en bouwen. Als we nadenken over de eerste van deze definities, betekent ondernemerschap 

niet noodzakelijk het starten van een eigen bedrijf. Veel mensen die niet voor zichzelf werken, worden 

binnen hun organisatie erkend als ondernemer (we noemen deze mensen intrapreneurs). 

Ongeacht hoe je een "ondernemer" definieert, één ding is zeker: een succesvolle ondernemer worden 

is niet eenvoudig. Wat de definitie van ondernemerschap je niet vertelt, is dat ondernemerschap is wat 

mensen doen om hun carrière en dromen in handen te nemen en deze in de richting van hun eigen 

keuze te leiden. Het gaat erom een leven op te bouwen op uw eigen voorwaarden. Geen bazen. Geen 

beperkende schema's. En niemand houd je tegen. Ondernemers kunnen de eerste stap zetten om van 

de wereld een betere plek te maken, voor iedereen. 

2.2. Ondernemers Self-Assessment 

Als je een bedrijf start of leidt, is het goed om jezelf van binnen en van buiten te kennen. Ook al ben je 

je hele leven bij jezelf geweest, het is moeilijk om je eigen kwaliteiten goed vast te stellen. Door jezelf 

te beoordelen met professionele zelfevaluatietools, kun je begrijpen hoe je het beste werkt, zodat je de 

juiste wijzigingen kunt aanbrengen, je kunt helpen je sterke en zwakke punten te herkennen en inzicht 

krijgen waar je hulp nodig hebt. 

De YME Gids voor jonge ondernemers met een migratie achtergrond begint altijd met de EC-link 

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/. Het bestand, dat de jonge migrant zal aanmaken, zal worden 

geüpload als een bestand met abonnement op onze YME Portaal. Ons portaal biedt jonge mensen een 

gratis psychometrisch beoordelingsinstrument om hun eigen 

zakelijke vaardigheden te beoordelen. De YME self-assessment activiteit is het onderzoeken van jezelf 

om bepaalde aspecten te beoordelen. Het kan worden uitgevoerd om de eigen identiteit vast te stellen, 

bepaalde behoeften vast te stellen (om te leren, enz.) of om je zelfverzekerdheid te controleren. Een 

hoofdaspect van elke zelfbeoordelingsactiviteit is de eerlijkheid waarmee deze wordt toegepast. Als de 

persoon zichzelf anders en beter voordoet, zullen de resultaten van de zelfevaluatie onjuist zijn.  

http://141.85.192.24:8002/YME_WS/Login.html
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
http://www.yme-platform.net/
http://www.yme-platform.net/
http://www.yme-platform.net/Tool.html
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2.3. Eerlijkheid is erg belangrijk bij Self-Assessment 

Het doel van zelfevaluatie is om de jongere te helpen de omvang van zijn capaciteiten te kennen en 

deze te verbeteren zonder de noodzaak van een arbeidsdeskundige. Het gaat om het gebruik van 

vragen zoals; wat zijn mijn sterke punten; wat zijn de obstakels, etc. Zoals hierboven aangegeven, is de 

eerlijkheid van de personen die zelfevaluatie uitvoeren belangrijk om betrouwbare resultaten te 

verkrijgen. Ook kan de locus of control de resultaten van zelfevaluatie beïnvloeden. Personen met een 

hoge locus of control hebben de neiging om fouten te maken tijdens zelfevaluatie. De YME 

psychometrische beoordeling is een procedure die u zal helpen uw ondernemersprofiel, en dus uw 

professionele doelen, beter te definiëren, een bedrijf op te zetten of te starten 

2.4. Heb je jezelf ooit als ondernemend beschouwd? 

Young Enterprise Scotland, een non-profit organisatie in het Verenigd Koninkrijk heeft een gratis 

beoordelingsinstrument ontwikkeld waarmee jongeren hun eigen zakelijke vaardigheden kunnen 

beoordelen en kunnen zien waar hun sterke punten liggen - een jongere kan een succesvolle 

toekomstige ondernemer zijn, alleen ze weten het alleen nog niet. 

Wij zijn van mening dat om jongeren te helpen vaardigheden te ontwikkelen en te begrijpen waar ze 

goed zijn, ze een startpunt moeten hebben. De evaluatietool "My Enterprise Profile" is dit startpunt. 

Geef jezelf 15 minuten om de vragen door te nemen. Na voltooiing ontvangt je een grondig 

gedetailleerd rapport dat zes belangrijke bedrijfsgebieden illustreert en in welke van deze gebieden je 

uitblinkt. 

Deze gebieden zijn: 

● De ervaring van uw klant positief maken 
● Verbinden met de markt 
● Nieuwe ideeën en concepten vinden 
● Je bedrijf laten groeien 
● Betrokkenheid en focus behouden 
● Voorbereid en klaar zijn voor een bedrijf. 

 

Je rapporten worden per e-mail naar je verzonden en zijn een document waarin deze gebieden worden 

weergegeven die overeenkomen met je antwoorden. Je rapport bevat een diagram van elk gebied met 

niveaus van hoe je op elk gebied presteert. 

Dus waarom zou je de test niet gelijk doen door op deze link te klikken. 

YME self-assessment!!! 

http://www.yme-platform.net/Tool.html
http://www.yme-platform.net/Tool.html
https://portal.talentstrengths.com/publicCampaign.htm?code=yes-mej
http://www.yme-platform.net/Tool.html

