Vraag
Waarom wil ik voor mezelf beginnen?

Scoor je antwoord
volgens :
A

Ben ik impulsief?

B

Kan ik omgaan met onzekerheid?

A

Welk werk vind ik leuk?

B

Welk werk vind ik betekenisvol?

B

Dit zijn mijn talenten:
-

B

Dit zijn mijn zwakke punten:
-

B

Ik onderscheid me van mijn concurrenten door:
-

B

Ik ken de branche waar ik actief wil zijn

A

Ik weet of ik wel/geen personeel in dienst wil nemen bij de start
van mijn bedrijf

B

Ik heb de mogelijkheid om een bedrijf over te nemen
onderzocht en weet of dat (g)een optie is

A

De financiële middelen om te starten zijn/komen beschikbaar

A

Ik ken de financiële consequenties die ondernemen voor mij
persoonlijk meebrengt
Als ik voor mezelf begin, heb ik de volgende opties
mocht het niet gaan zoals gehoopt:

A

Ik heb geen concurrentiebeding dat me als ondernemer
in de weg kan zitten
Ik heb de benodigde verzekeringen in kaart gebracht en
keuzes gemaakt, namelijk

A

Het bijhouden van een goede administratie wordt straks
geen probleem
Ik kan op daadwerkelijke steun rekenen van mijn naasten
als ik straks hulp nodig heb, namelijk

A

Mijn zakelijk netwerk is groot genoeg om me als ondernemer te
kunnen helpen
Ik heb een doordacht ondernemersplan uitgewerkt

A

A

A

A

A

Beoordeel de waarde van je antwoorden door:
Te beoordelen of je alle vragen waar een B staat, hebt kunnen invullen. Is dat bij alle of
vrijwel alle vragen gelukt? Dan heb je al een goed overzicht van je mogelijkheden als
zelfstandig ondernemer.
Heb je de vragen met een A in positieve zin kunnen beantwoorden, dan is dat ook een
positieve indicatie dat het ondernemerschap bij je past. Laat je niet afschrikken als je 1 of 2
A-vragen met een negatief antwoord hebt afgedaan, maar kijk wat daar achter zit of ga dat
element alsnog uitzoeken of overdenken.

