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Succesvol ondernemen begint 
met jezelf duidelijke doelen stel-
len en hier gericht naartoe wer-
ken. Een doelgerichte houding 
zorgt voor richting voor je on-
derneming en vergroot de kans 
dat plannen behaald worden. 

1 Doelgericht

voormeerinzicht.nl 



1 Je gaat meteen aan de slag en ziet 
later wel waar je uitkomt. 

5 Je stelt hoge doelen en hebt de be- 
hoefte om je prestaties op vaste mo- 
menten te meten. 

TUI is een reisbureau dat dynamische ta-
rieven hanteert. De prijzen worden aan-
gepast aan de vraag. In vakantietijd is de 
vraag hoger, waardoor de prijzen ook ho-
ger zijn. Als er gevaar bestaat dat een 
vliegtuig hal!eeg vertrekt, gaan tickets in 
de uitverkoop.

Valkuilen 
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Een eigen bedrijf geeft de vrij-
heid om zelf te beslissen hoe je 
dingen aanpakt. Dit betekent dat 
je vaak op jezelf aangewezen 
bent als ondernemer. 

2 Zelfstandig

voormeerinzicht.nl 



1 Je gaat meteen aan de slag en ziet 
later wel waar je uitkomt. 

5 Je stelt hoge doelen en hebt de be- 
hoefte om je prestaties op vaste mo- 
menten te meten. 

TUI is een reisbureau dat dynamische ta-
rieven hanteert. De prijzen worden aan-
gepast aan de vraag. In vakantietijd is de 
vraag hoger, waardoor de prijzen ook ho-
ger zijn. Als er gevaar bestaat dat een 
vliegtuig hal!eeg vertrekt, gaan tickets in 
de uitverkoop.

Valkuilen 

© InnoValor



Het gaat lang niet altijd goed in 
een bedrijf, met name in de be-
ginjaren kunnen er hordes zijn 
die je moet overwinnen. Een 
goede ondernemer heeft een 
duidelijke visie en werkt doelge-
richt door aan plannen ook bij 
tegenslag.

3 Doorzettings- 
vermogen

voormeerinzicht.nl 



1 Je gaat meteen aan de slag en ziet 
later wel waar je uitkomt. 

5 Je stelt hoge doelen en hebt de be- 
hoefte om je prestaties op vaste mo- 
menten te meten. 

TUI is een reisbureau dat dynamische ta-
rieven hanteert. De prijzen worden aan-
gepast aan de vraag. In vakantietijd is de 
vraag hoger, waardoor de prijzen ook ho-
ger zijn. Als er gevaar bestaat dat een 
vliegtuig hal!eeg vertrekt, gaan tickets in 
de uitverkoop.

Valkuilen 
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Ondernemen vraagt de capaciteit 
om met ideeën te spelen en on-
danks de beperkingen nieuwe 
oplossingen te zien. Onderne-
mers zijn vaak creatief en zien 
mogelijkheden waar anderen ze 
niet zien.

4 Creatief

voormeerinzicht.nl 



1 Je gaat meteen aan de slag en ziet 
later wel waar je uitkomt. 

5 Je stelt hoge doelen en hebt de be- 
hoefte om je prestaties op vaste mo- 
menten te meten. 

TUI is een reisbureau dat dynamische ta-
rieven hanteert. De prijzen worden aan-
gepast aan de vraag. In vakantietijd is de 
vraag hoger, waardoor de prijzen ook ho-
ger zijn. Als er gevaar bestaat dat een 
vliegtuig hal!eeg vertrekt, gaan tickets in 
de uitverkoop.

Valkuilen 
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Ondernemers komen vaak in on-
verwachte situaties terecht. Een 
!exibele houding zorgt ervoor 
dat je snel en correct op zo'n si-
tuatie kunt inspelen. Zelfs als dat 
betekent dat er afgeweken moet 
worden van bestaande doelen.

5 Flexibel

voormeerinzicht.nl 



1 Je gaat meteen aan de slag en ziet 
later wel waar je uitkomt. 

5 Je stelt hoge doelen en hebt de be- 
hoefte om je prestaties op vaste mo- 
menten te meten. 

TUI is een reisbureau dat dynamische ta-
rieven hanteert. De prijzen worden aan-
gepast aan de vraag. In vakantietijd is de 
vraag hoger, waardoor de prijzen ook ho-
ger zijn. Als er gevaar bestaat dat een 
vliegtuig hal!eeg vertrekt, gaan tickets in 
de uitverkoop.

Valkuilen 

© InnoValor



Investeringen brengen risico’s 
met zich mee. Risicobereidheid is 
zichtbaar in het actief en bewust 
aangaan van deze risico's. 

6 Risicobereid

voormeerinzicht.nl 



1 Je gaat meteen aan de slag en ziet 
later wel waar je uitkomt. 

5 Je stelt hoge doelen en hebt de be- 
hoefte om je prestaties op vaste mo- 
menten te meten. 

TUI is een reisbureau dat dynamische ta-
rieven hanteert. De prijzen worden aan-
gepast aan de vraag. In vakantietijd is de 
vraag hoger, waardoor de prijzen ook ho-
ger zijn. Als er gevaar bestaat dat een 
vliegtuig hal!eeg vertrekt, gaan tickets in 
de uitverkoop.

Valkuilen 
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Zelfs zzp’ers huren wel eens hulp 
in. Heb je werknemers? Goede 
leidinggevende kwaliteiten ko-
men dan van pas. Taak en doel-
gericht leidinggeven aan mede-
werkers helpt de groei van je be-
drijf en van je medewerkers.

7 Leidinggeven

voormeerinzicht.nl 



1 Je gaat meteen aan de slag en ziet 
later wel waar je uitkomt. 

5 Je stelt hoge doelen en hebt de be- 
hoefte om je prestaties op vaste mo- 
menten te meten. 

TUI is een reisbureau dat dynamische ta-
rieven hanteert. De prijzen worden aan-
gepast aan de vraag. In vakantietijd is de 
vraag hoger, waardoor de prijzen ook ho-
ger zijn. Als er gevaar bestaat dat een 
vliegtuig hal!eeg vertrekt, gaan tickets in 
de uitverkoop.

Valkuilen 
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Met een marktgerichte houding 
weet je wie je concurrenten zijn 
en blijf je op de hoogte van de 
pijnpunten van je klanten zodat 
je product of dienst daarop aan 
blijft sluiten.

8 Marktgericht

voormeerinzicht.nl 



1 Je gaat meteen aan de slag en ziet 
later wel waar je uitkomt. 

5 Je stelt hoge doelen en hebt de be- 
hoefte om je prestaties op vaste mo- 
menten te meten. 

TUI is een reisbureau dat dynamische ta-
rieven hanteert. De prijzen worden aan-
gepast aan de vraag. In vakantietijd is de 
vraag hoger, waardoor de prijzen ook ho-
ger zijn. Als er gevaar bestaat dat een 
vliegtuig hal!eeg vertrekt, gaan tickets in 
de uitverkoop.

Valkuilen 
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Als ondernemer moet je inzicht 
en interesse hebben in "nanciële 
zaken. Er zijn partijen die advies 
kunnen geven, echter jij zult de 
de"nitieve beslissingen nemen. 
Het "nanciële inzicht heeft in-
vloed op gezondheid van het be-
drijf. 

9 Financieel  
inzicht

voormeerinzicht.nl 



1 Je gaat meteen aan de slag en ziet 
later wel waar je uitkomt. 

5 Je stelt hoge doelen en hebt de be- 
hoefte om je prestaties op vaste mo- 
menten te meten. 

TUI is een reisbureau dat dynamische ta-
rieven hanteert. De prijzen worden aan-
gepast aan de vraag. In vakantietijd is de 
vraag hoger, waardoor de prijzen ook ho-
ger zijn. Als er gevaar bestaat dat een 
vliegtuig hal!eeg vertrekt, gaan tickets in 
de uitverkoop.

Valkuilen 

© InnoValor



Als ondernemer komen er veel 
verschillende taken op je af. Om 
taken tijdig af te krijgen is het be-
langrijk om ze goed te organise-
ren. Een duidelijke planning en 
een heldere prioritering is daarbij 
van essentieel belang.

10 Plannen 

voormeerinzicht.nl 



1 Je gaat meteen aan de slag en ziet 
later wel waar je uitkomt. 

5 Je stelt hoge doelen en hebt de be- 
hoefte om je prestaties op vaste mo- 
menten te meten. 

TUI is een reisbureau dat dynamische ta-
rieven hanteert. De prijzen worden aan-
gepast aan de vraag. In vakantietijd is de 
vraag hoger, waardoor de prijzen ook ho-
ger zijn. Als er gevaar bestaat dat een 
vliegtuig hal!eeg vertrekt, gaan tickets in 
de uitverkoop.

Valkuilen 
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Bij vrijwel alle zaken rondom een 
bedrijf is het belangrijk om te 
onderhandelen. Zo niet dan be-
taal je altijd te veel voor wat je 
inkoopt en betalen anderen te 
weinig voor wat je aanbiedt.

11 Onderhandelen

voormeerinzicht.nl 



1 Je gaat meteen aan de slag en ziet 
later wel waar je uitkomt. 

5 Je stelt hoge doelen en hebt de be- 
hoefte om je prestaties op vaste mo- 
menten te meten. 

TUI is een reisbureau dat dynamische ta-
rieven hanteert. De prijzen worden aan-
gepast aan de vraag. In vakantietijd is de 
vraag hoger, waardoor de prijzen ook ho-
ger zijn. Als er gevaar bestaat dat een 
vliegtuig hal!eeg vertrekt, gaan tickets in 
de uitverkoop.

Valkuilen 
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Om een idee werkelijkheid te 
maken zijn mensen en netwerken 
onmisbaar. Eenvoudig contact-
leggen helpt met de groei van je 
netwerk, de bekendheid van je 
product en daarmee de groei van 
het bedrijf.

12 Sociaal

voormeerinzicht.nl 



1 Je gaat meteen aan de slag en ziet 
later wel waar je uitkomt. 

5 Je stelt hoge doelen en hebt de be- 
hoefte om je prestaties op vaste mo- 
menten te meten. 

TUI is een reisbureau dat dynamische ta-
rieven hanteert. De prijzen worden aan-
gepast aan de vraag. In vakantietijd is de 
vraag hoger, waardoor de prijzen ook ho-
ger zijn. Als er gevaar bestaat dat een 
vliegtuig hal!eeg vertrekt, gaan tickets in 
de uitverkoop.

Valkuilen 
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Niet iedereen kan zo succesvol 
worden als Facebook, Uber of 
McDonalds. Stel jezelf en je me-
dewerkers realistische en haalba-
re doelen.

13 Realistisch
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1 Je gaat meteen aan de slag en ziet 
later wel waar je uitkomt. 

5 Je stelt hoge doelen en hebt de be- 
hoefte om je prestaties op vaste mo- 
menten te meten. 

TUI is een reisbureau dat dynamische ta-
rieven hanteert. De prijzen worden aan-
gepast aan de vraag. In vakantietijd is de 
vraag hoger, waardoor de prijzen ook ho-
ger zijn. Als er gevaar bestaat dat een 
vliegtuig hal!eeg vertrekt, gaan tickets in 
de uitverkoop.

Valkuilen 
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In een bedrijf is iemand nodig die 
op het juiste moment afstand kan 
nemen en de situatie rationeel 
kan overzien. Dit helpt om de 
doelen van de toekomst in het 
oog te houden.  

14 Analytisch

voormeerinzicht.nl 



1 Je blijft niet stilstaan bij zaken die 
misgaan en gaat zonder te analyse-
ren door naar het volgende.

5 Je hebt goede zel#ennis, analyseert 
situaties en leert daarbij van je fou-
ten. 

Je hebt er moeite mee om dingen los te 
laten en analyseert iedere situatie. Dit 
kost teveel tijd.  

Een analytische benadering komt vaak ra-
tioneel, maar ook afstandelijk over. 

Valkuilen 
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