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Voorwoord

Als ondernemer in het MKB bepaal je vooral alles zelf en draag je de volledige verantwoordelijkheid. Je
doet dit op jouw eigen manier. Onze jarenlange ervaring is dat in de praktijk alles aandacht van je vraagt.  
Er zijn onderdelen van je bedrijfsvoering die keurig op orde zijn en waar rust heerst, maar ook altijd een
aantal waar dat niet het geval is. Juist deze vergen veel energie en aandacht en zorgen vaak voor onrust
en stress. 
Daarvoor is Mijn BedrijfsProfiel ontwikkeld. Een praktische analysemethode om het verschil inzichtelijk te
maken tussen waar je wilt staan met je bedrijf en waar je nu werkelijk staat. 
Hierdoor krijg je een goed beeld van de aandachts- en verbeterpunten. De aanpak hiervan kan samen met
de coach worden bepaald. 
Het doel is samen-werken aan succesvol ondernemen.

Wat is Mijn BedrijfsProfiel?
Een beproefde analysemethode in de vorm van een korte en krachtige vragenlijst en gebaseerd op de
jarenlange ervaring van OndernemenPlus met de begeleiding van vele duizenden MKB ondernemers. Het
BedrijfsProfiel is een kort en krachtige analyse van de aandachts- en verbeterpunten binnen jouw
bedrijfsvoering,

Wat is het uitgangspunt?
Eigenlijk heel simpel; je kunt niet overal goed in zijn, maar alles heeft wel aandacht nodig. Door te bepalen
welke van de aandachtsgebieden passen bij jouw persoonlijk ondernemerschap (Mijn OndernemersProfiel
geeft hier heel goed inzicht in) en welke er dus minder of helemaal niet bij je passen kun je een aanpak
bepalen. Hierbij staat bij ons altijd voorop dat jij als ondernemer het beste tot je recht komt als je doet waar
je goed in bent. Dan moet er dus voor gezorgd worden dat de andere zaken zo zijn georganiseerd dat jij
jouw tijd en energie kunt steken in wat bij je past en waar dus ook je meerwaarde voor je eigen bedrijf zit. 
Goed voor jou, je omgeving en je bedrijf.
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Wat levert het BedrijfsProfiel op?

Je krijgt inzicht in de aandachts- en verbeterpunten binnen je bedrijf. Soms in meerdere en soms in
mindere mate. 
Onze ervaring leert dat bij de keuze hoe jij je aandacht verdeelt, vaak jouw persoonlijke voorkeur als
ondernemer een belangrijke rol speelt. Jouw ondernemersstijl en kwaliteiten vertalen zich door in je
bedrijfsvoering. Dat is logisch en heel natuurlijk. 
Het BedrijfsProfiel en de daarbij behorende toelichting van de coach, maken dit inzichtelijk. Hierdoor krijg je
een goed beeld van de aandachts- en verbeterpunten. Een uitstekend vertrekpunt voor een gerichte
aanpak.

Persoonlijk rapport
Dit persoonlijk rapport begint met een grafische weergave van de resultaten per aandachtsgebied. Voor de
start van de vragenlijst heb je kunnen aangegeven welke taakgebieden jou nu het meest bezighouden en
welke je daarnaast ook graag aan wilt pakken.  Hoe verhoudt dit zich tot de uitkomsten van je
BedrijfsProfiel en wat doe je ermee? 
Dit kun je bespreken met je coach en deze kan je bij de aanpak ondersteunen.
Tevens vind je uiteraard de vragen met jouw antwoorden per aandachtsgebied terug, voorzien van een
korte toelichting. De uitkomst is vergeleken met de door jou aangegeven mate van belangrijkheid.
De aandachts- en verbeterpunten in jouw bedrijfsvoering zijn doorgaans niet los te zien van jouw
persoonlijke ondernemerskwaliteiten. Jij bent immers de spil waar alles om draait. In het rapport is een
grafische weergave opgenomen van de taakgebieden in combinatie met de voorkeursdenkstijlen van het
ondernemerschap. Deze zijn gebaseerd op  het OndernemersProfiel van OndernemenPlus. 
In de coaching noemen wij de combinatie van het resultaat van beiden het “WAAROM-DAAROM” inzicht.

Het coachgesprek en werkdocument
De coach van OndernemenPlus maakt een afspraak met je voor een persoonlijke toelichting waar en
wanneer jij dit wenst. De coach heeft de uitkomsten van jouw BedrijfsProfiel als voorbereiding op het
gesprek goed bekeken en zijn vragen en opmerkingen genoteerd in een interactief werkdocument. Tijdens
het gesprek gaan jullie daar samen op in en krijg je tips en adviezen van je coach. Nu kun je in het
werkdocument ook jouw opmerkingen en reacties plaatsen. Het eindresultaat is een compleet
werkdocument voorzien van tips en opmerkingen, waar je altijd via je account op
www.mijnondernemersPlatform.nl/inloggen weer bij kunt komen.
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Jouw resultaten
Dit spinnenwebdiagram geeft de resultaten van jouw BedrijfsProfiel weer. Je hebt aangegeven hoe
belangrijk je ieder aandachtsgebied vindt. Dit wordt aangegeven door het oranje veld. Het blauwe veld is
gebaseerd op jouw antwoorden en geeft dus aan waar je, naar jouw eigen mening op dit moment staat. Het
verschil daartussen is het gebied waarmee je aan het werk kunt en waarvan de urgentie door jou zelf wordt
bepaald. Je coach van OndernemenPlus neemt de uitkomsten met je door en geeft je tips en adviezen en
kan je ondersteunen bij het bepalen van de aanpak.

Welke aandachtsgebieden houden je nu vooral bezig?

Welke aandachtsgebieden zou je ook graag een keer aanpakken?
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Nawoord

Wordt na de persoonlijke bespreking ingevuld door je ondernemerscoach.
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